РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛОПАРЕ
Начелник општине
Број: 02/5-404-12-9/20
Датум: 25.03.2020. 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), а у вези са чланом 36. став 1) Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, број:
1/16) и Препоруке Комисије за јавне набавке, Начелник општине Лопаре, д о н о с и
О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача
I
Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 02/5-404-12-8/20 од 23.03.2020.
године да се уговор за набавку и испоруку каменог агрегата - сепарације (фракције 0,00 – 60,00
mm) за потребе санације макадамских застора на подручју општине Лопаре, додијели Понуђачу
ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНО ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ са п.о. ЛОПАРЕ,
на основу понуде, број: 1/20 од 26.02.2020. године, која је у Уговорном органу запримљена дана,
26.02.2020. године и заведена под бројем: 02/5-852.
II
Укупна вриједност предметне набавке, након проведене Е - аукције износи 87.500,00 КМ,
без
урачунатог
ПДВ-а,
односно
102.375,00
КМ
са
урачунатим
ПДВ-ом
(стотинудвијехиљадетристотинеседамдесетпет и 00/100 конвертибилних марака).
III
Изабрани понуђач је у саставу своје понуде доставио сву документацију која је тражена
тендерском документацијом, чиме се ослободио обавезе накнадног достављања исте.
IV
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном Понуђачу након истека
рока од 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде, у складу са чланом 72. став 1) Закона о јавним набавкама.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на web-страници општине
Лопаре, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у
складу са Закона о јавним набавкама.
Образложење

Поступак набавке и испоруке каменог агрегата - сепарације (фракције 0,00 – 60,00 mm) за
потребе санације макадамских застора на подручју општине Лопаре, покренут је Одлуком о
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-12-1/20 од 05.02.2020. године.
Јавна набавка проведена је путем Отвореног поступка.
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-1-5-3-8/20 објављено је на Порталу јавних
набавки дана 05.02.2020. године.
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Процијењена вриједност јавне набавке износи 136.538,00 КМ, без ПДВ-а.
Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на Порталу јавних набавки, дана
05.02.2020. године.
Тендерску документацију са Портала јавних набавки преузело је укупно 12 (дванаест)
понуђача.
Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем Начелника Општине, број: 02/5-404-122/20 од 05.02.2020. године, са задатком да проведе поступак јавне набавке у складу са Законом о
јавним набавкама БиХ, те да Препоруку уговорном органу за доношење одлуке о избору
најповољнијег понуђача или одлуке о поништењу поступка јавне набавке.
На адресу Уговорног органа благовремено су пристигле 4 (четири) понуде и то:
- ПУЗЗ „МАЈЕВИЦА - ТОБУТ“ са п.о. ЛОПАРЕ,
- „РИМЕС - ПРОМ“ Д.О.О. ГРАДАЧАЦ,
- „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ и
- „GALAX“ Д.О.О. ДОЊИ ЖАБАР.
Комисија је извршила јавно отварање пристиглих понуда, дана 27.02.2020. године у 11:30h
уз присуство представника понуђача „Араповац путеви“ д.о.о. Челић, „Galax“ д.о.о. Доњи Жабар и
ПУЗЗ „Мајевица – Тобут“ са п.о. Лопаре. Записник са отварања понуда је благовремено
достављен свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке.
Комисија за јавне набавке доставила је Начелнику Општине Записник о оцјени понуда,
број: 02/5-404-12-7/20 од 19.03.2020. године и Препоруку о избору најповољнијег понуђача
(Извјештај о раду), број: 02/5-404-12-8/20 од 23.03.2020. године, у предметном поступку јавне
набавке.
У поступку по извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавне набавке 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 4 (четири);
да је благовремено запримљено 4 (четири) понуде;
да је неблаговремено запримљено 0 (нула) понуда;
Понуде понуђача „Араповац путеви“ д.о.о. Челић, ПУЗЗ „Мајевица – Тобут“ са п.о. Лопаре
и „Galax“ д.о.о. Доњи Жабар испуњавају све услове тражене у тендерској документацији и
исте могу бити предмет вредновања;
 Понуда понуђача „Римес - Пром“ д.о.о. Градачац није прихватљива из сљедећих разлога:
- Странице понуде нису нумерисане у складу са тендерском документацијом. Наведени
понуђач је нумерисао листове, а не странице понуде што се сматра мањим одступањем. Међутим,
понуђач је пропустио да нумерише прва два листа, на којима се налази одређени текст, него је
нумерацију понуде започео тек од трећег листа, чиме је потпуно нарушио правило одржавања
континуитета нумерисања и његова понуда није прихватљива према према облику, садржају и
потпуности;
- Уговорни орган је тачком 3.5. Тендерске документације предвидио услове техничке и
професионалне способности. Тако су понуђачи били дужни доказати успјешно искуство у
реализацији најмање 1 (једног) или више уредно извршена уговора, чији су карактер и
комплексност исти или слични предметној набавци, минималне укупне уговорене вриједности
једнаке процијењеној вриједности набавке, за период не дужи од 3 (три) године збирно (рачунајући
од дана објаве обавјештења о набавци) или од датума регистрације, односно почетка пословања,
ако је понуђач регистрован, односно почео са радом прије мање од 3 (три) године. Као доказ
понуђачи су били дужни доставити списак извршених уговора који садржи уговоре минималне
укупне уговорене вриједности једнаке процијењеној вриједности набавке, за период не дужи од 3
(три) године збирно (рачунајући од дана објаве обавјештења о набавци) или од датума
регистрације, односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради
прије мање од 3 (три) године. Поред списка извршених уговора, понуђачи су били дужни
доставити и потврде о уредно извршеним уговорима које су издали наручиоци (крајњи корисници 2

купци), чија је укупна уговорена вриједност једнака процијењеној вриједности јавне набавке.
Понуђач је доставио потврду о успјешној реализацији уговора. Из садржаја потврде се може
закључити да је наведени понуђач сам себи издао потврду, јер је себе навео као наручиоца.
Тачније, у потврди нигдје нису наведени подаци о купцу са којим је понуђач „Римес - Пром“ д.о.о.
Градачац закључио уговор и који је требао и да изда потврду да је уговор успјешно реализован.
На основу достављене потврде јасно је да је понуђач сам себи издао потврду о успјешној
реализацији уговора и исту на крају само овјерио печатом понуђача „Јаблан“ д.о.о. Сребреник,
чиме понуђач није доказао своју техничку и професионалну способност на начин како је тражено
тендерском документацијом.
- У Анексу 5 – Изјава о испуњености услова из члана 47. на страни 12 понуде понуђач је
пропустио да наведе број обавјештења о јавној набавци на мјесту које је за то предвиђено и
представља обавезан дио изјаве, у складу са Упутством за припрему модела тендерске
документације и понуда („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 90/14 и 20/15).
Понуда понуђача „Римес - Пром“ д.о.о. Градачац не испуњава услове тражене тендерском
документацијом и иста се одбацује у складу са чланом 68. став 4) тачка (и) Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине.
 да је проведена Е – аукција путем информационог система Е – набавке, дана 18.03.2020.
године са почетком у 13h. На Е – аукцију су позвани квалификовани понуђачи.
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 јавне набавке.
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,
интерним актима и Тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, неспорно је
да је изабрани понуђач, након проведене Е – аукције, најбоље оцијењен због најниже цијене, како
слиједи:
Редни
број

1)
2)
3)

Назив / име понуђача
ПУЗЗ „МАЈЕВИЦА - ТОБУТ“
са п.о. ЛОПАРЕ
„GALAX“ Д.О.О. ДОЊИ ЖАБАР
„АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“
Д.О.О. ЧЕЛИЋ

Понуђена цијена
(без ПДВ-а)

Преф. третман
5%

87.500,00 КМ

83.125,00 КМ

88.000,00 КМ

83.600,00 КМ

150.200,00 КМ

не подлијеже

Комисија је упоређивањем почетне цијене понуђача ПУЗЗ „Мајевица – Тобут“ са п.о.
Лопаре са цијеном која је постигнута након завршене Е-аукције утврдила да је наведени понуђач
укупну цијену своје понуде умањио у процентуалном износу од 35,66%.
Из наведених разлога, примјеном одредби члана 64.став 1) тачка (б) Закона о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) одлучено је као у диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки понуђач који има легитимни интерес у предметном поступку јавне набавке, а који
сматра да је Уговорни орган у току поступка прекршио једну или више одредби Закона о јавним
набавкама има право уложити жалбу у писаној форми у року од 10 (десет) дана од дана пријема
ове Одлуке, у складу са чланом 99. Закона о јавним набавкама.
НАЧЕЛНИК
Радо Савић
Доставити:
1. „Римес пром“ д.о.о. Градачац,
2. „Араповац путеви“ д.о.о. Челић,
3. ПУЗЗ „Мајевица – Тобут“ са п.о. Лопаре,
4. „Galax“ д.о.о. Доњи Жабар,
5. Евиденцији и
6. Архиви.
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