РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛОПАРЕ
Начелник општине
Број: 02/5-404-81-8/19
Датум, 04.12.2019. године
На основу члана 69. став 2) тачка (е) и члана 70. 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, број: 02/5-404-81-7/19 од 25.11.2019. године, Начелник општине
Лопаре, д о н о с и
ОДЛУКУ
о поништењу поступка набавке
I
Поништава се поступак јавне набавке по Конкурентском захтјеву за доставу понуда са
кориштењем „е-Аукције“ у предмету набавке радова на санацији и реконструкцији амбуланте у
Мјесној заједници Корај, општина Лопаре, по тендерској документацији, број: 02/5-404-81-3/19 од
30.10.2019. године и измјени тендерске документације, број: 02/5-404-81-3-2/19 од 04.11.2019.
године из разлога што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од осигураних средстава
за предметну набавку.
II
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.
III
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 покренут је Одлуком о покретању поступка, број: 02/5-404-81-1/19
од 30.10.2019. године.
Јавна набавка проведена је путем Конкурентског захтјева за достављање понуда.
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-7-3-75-3-35/19 објављено је на Порталу јавних
набавки дана 30.10.2019. године.
Процијењена вриједност јавне набавке износи 42.656,39 КМ, без ПДВ-а.
Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на Порталу јавних набавки, дана
30.10.2019. године.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-812/19 од 30.10.2019. 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 2 (двије) понуде и то:
„ПАПИЛОН“ Д.О.О. КОРАЈ – ЧЕЛИЋ и
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ

Комисија је у складу са тачком 4.13. Тендерске документације, дана 19.11.2019. године
заказала „е-Аукцију“, која је заказана за дан 22.11.2019. године, са почетком у 12,00 часова.
Извјештај о току и завршетку „е-Аукције“ у предметном надметању сачињен је дана
22.11.2019. године у 13,18 часова и у истом су учествовали понуђачи: „ПАПИЛОН“ д.о.о. Корај –
Челић и „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ д.о.о. Лопаре.
Коначна ранг листа понуђача који су учествовали у „е-Аукцији“ је сљедећа:
1. „ПАПИЛОН“ д.о.о. Корај – Челић, са коначном цијеном у износу од 73.054,38 КМ, без
ПДВ-а;
2. „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ д.о.о. Лопаре, са коначном цијеном у износу од 82.302,33 КМ, без
ПДВ-а.
Анализом понуда, примјеном критеријума најнижа цијена и након завршетка „е-Аукције“ у
систему „Е-набавке“, Комисија за јавну набавку је утврдила да понуде не испуњавају економске
захтјеве Уговорног органа, односно да су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од
осигураних средстава за предметну набавку.
Из наведених разлога, а у складу са чланом 69. став 2) тачка (е) Закона о јавним
набавкама, одлучено је као у диспозитиву.
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 5 (пет) дана од дана пријема ове
Одлуке, у складу са чланом 99. Закона о јавним набавкама.
НАЧЕЛНИК
Радо Савић
Доставити:
1. „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић,
2. „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре,
3. Евиденцији и
4. Архиви.

