РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛОПАРЕ
Начелник општине
Број: 02/5-404-50-8/17
Датум, 10.01.2018. године
На основу члана 64. став 1. тачка б) и члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 36. став 1. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, број: 1/16), а на основу
Препоруке Комисије за јавну набавку, број: 02/5-404-50-7/17 од 05.01.2018. године у поступку јавне
набавке робе – навалног ватрогасног возила са пратећом опремом за потребе Територијалне
ватрогасне јединице општине Лопаре, начелник општине Лопаре, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
I
Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку, број: 02/5-404-50-7/17 од 05.01.2018.
године да се уговор за јавну набавку робе – навалног ватрогасног возила са пратећом опремом за
потребе Територијалне ватрогасне јединице општине Лопаре, додијели Конзорцију понуђача „V-Zzaštita“ д.о.о. Бања Лука и „Gasop“ д.о.о. Београд, кога представља „V-Z-zaštita“ д.о.о. Бања
Лука, на основу понуде, број: 493-12/17 од 18.12.2017. године.
II
Укупна вриједност уговора за предметну набавку износи 269.000,00 КМ, без урачунатог
ПДВ-а, односно 314.730,00 КМ (тристотинечетрнаестхиљадаседамстотинатридесет КМ и 00/100)
са урачунатим ПДВ-ом.
Приликом процјене вриједности јавне набавке и укупно расположивих средстава за
предметну набавку узето је у обзир да је набавка ватрогасног возила ослобођена ПДВ-а у складу
са Одлуком Вијећа министара БиХ, број: 238710 од 14.07.2010. године у поступку остваривања
права на ослобађање од плаћања увозне даџбине на опрему која се ставља у слободан промет за
органе цивилне заштите и ватрогаства.
III
Обавезује се Представник конзорција из члана 1. ове Одлуке да у року од 5 (пет) дана од
дана пријема Обавјештења о резултату поступка јавне набавке достави документе за све чланове
Конзорција наведене у тачкама 3.2. и 3.4. Тендерске документације (оригинале или овјерене
копије), а који се односе на доказивање услова дефинисаних чланом 45. и 47. Закона о јавним
набавкама.
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IV
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном Представнику конзорција
понуђача „V-Z-zaštita“ д.о.о. Бања Лука одмах након пријема документације из члана 3. ове
Одлуке, у складу са чланом 98. став 2) тачка а) Закона о јавним набавкама.
V
Ова Одлука објавиће се на web-страници општине Лопаре, истовремено с упућивањем
понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6) Закона о
јавним набавкама.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2) Закона о јавним набавкама.
Образложење
Поступак јавне набавке навалног ватрогасног возила покренут је Одлуком о покретању
поступка, број: 02/5-404-50-1/17 од 10.11.2017. године.
Јавна набавка проведена је путем Отвореног поступка са међународном објавом.
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-1-46-3-14/17 објављено је на Порталу јавних
набавки дана 10.11.2017. године.
Процијењена вриједност јавне набавке износи 285.000,00 КМ, без ПДВ-а.
Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на Порталу јавних набавки, дана
10.11.2017. године. Исправка Тендерске документације објављена је на Порталу јавних набавки
истога дана.
Тендерску документацију са Портала јавних набавки преузело је укупно 19 (деветнаест)
понуђача.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-504/17 од 20.12.2017. године.
Комисија је благовремено извршила отварање пристигле понуде, дана 21.12.2017. године
у 11:30h. Записник са отварања понуда је благовремено достављен свим понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке.
Комисија за јавну набавку доставила је дана 05.01.2018. године извјештај о оцјени понуда,
број: 02/5-404-50-6/17 од 04.01.2018. године и Препоруку о избору најповољнијег понуђача, број:
02/5-404-50-7/17 од 05.01.2018. године у поступку јавне набавке робе – навалног ватрогасног
возила са пратећом опремом за потребе Територијалне ватрогасне јединице општине Лопаре.
У поступку по извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено
и правилно извршила отварање и оцјену понуда и о томе сачинила одговарајуће записнике, у
којима је утврђено сљедеће:
да је укупан број пристиглих понуда 1 (једна),
да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда,
да нема неблаговремено запримљених понуда,
да је понуда Конзорција понуђача „V-Z-zaštita“ д.о.о. Бања Лука и „Gasop“ д.о.о. Београд,
кога представља „V-Z-zaštita“ д.о.о. Бања Лука прихватљива и да може бити предмет
вредновања сходно критеријима утврђеним Тендерском документацијом и
да нема неприхватљивих понуда.
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У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно
и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих понуда, сходно
критеријима из Тендерске документације.
У поступку оцјене проведеног поступка, начелник општине није нашао пропусте, нити
разлоге који би били основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавну набавку.
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и
Тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани
понуђач најбоље оцијењен због најниже цијене, како слиједи:

НАЗИВ/ИМЕ ПОНУЂАЧА
1.

Конзорциј понуђача:
„V-Z-Zaštita“ д.о.о. Бања Лука
„Gasop“ д.о.о. Београд

УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ
БЕЗ ПДВ-а
269.000,00 КМ

Изабрани Конзорциј понуђача „V-Z-zaštita“ д.о.о. Бања Лука и „Gasop“ д.о.о. Београд, кога
представља „V-Z-zaštita“ д.о.о. Бања Лука је изабран примјењујући критериј најниже цијене, која је
понуђена у износу од 269.000,00 КМ, без ПДВ-а и његова понуда у потпуности испуњава услове
предвиђене тендерском документацијом.
Приликом процјене вриједности јавне набавке и укупно расположивих средстава за
предметну набавку узето је у обзир да је набавка ватрогасног возила ослобођена ПДВ-а у складу
са Одлуком Вијећа министара БиХ, број: 238710 од 14.07.2010. године у поступку остваривања
права на ослобађање од плаћања увозне даџбине на опрему која се ставља у слободан промет за
органе цивилне заштите и ватрогаства.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1) тачка б), најнижа цијена, одлучено је
као у диспозитиву.
Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-50-6/17 од 04.01.2018. године саставни је дио ове
Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке дозвољена је жалба, која се може изјавити најкасније у року од 10
(десет) дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује Уговорном органу у писаној форми, директно или препорученом
поштанском пошиљком. Жалба се подноси у најмање 3 (три) примјерка.

Доставити:
- Понуђачима х 1,
- евиденцији и
- архиви.

НАЧЕЛНИК
Радо Савић
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