Босна и Хецеговина
Република Српска
Општина Рогатица
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-312-7/19
Рогатица, 24.07.2019. године
На основу члана 69. став 2. тачка д) и члана 70. ст. 4. и 6. , а у вези са чланом 68. став 4. тачка
и) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Српске'', број 38/14) и препоруке
Комисије за провођење јавне набавке од 23.07.2019. године, Начелник општине Рогатица, д о н
ио је

ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке радова „Електрификација стамбених јединица
расељених лица и повратника, ЛОТ 2 –Тморни до, МЗ Осово
Члан 1.
Поништава се Одлука о додјели уговора за јавну набавку радова „Електрификација
стамбених јединица расељених лица и повратника, ЛОТ 2 –Тморни до, МЗ Осово“ број: 01-3127/19 од 10.07.2019. године којом је уговор о јавној набавци предметних радова, додијељен
другопласираном понуђачу: „NEXEN“ d.о.о. BANJA LUKA за понуђену цијену од 33.115,52
KМ без ПДВ-а
Члан 2.
Поништава се поступак јавне набавке радова „Електрификација стамбених јединица
расељених лица и повратника, ЛОТ 2 –Тморни до, МЗ Осово из разлога што нема више
прихватљивих понуда, јер понуда другопласираног понуђача: „NEXEN“ d.о.о. BANJA LUKA
не испуњава захтјеве из тендерске документације.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној Web страници
уговорног органа, у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама.
Образложење
Одлуком Начелника општине Рогатица, број 01-312-7/19 од 03.06.2019.године,
покренут је поступак за јавну набавку радова – Електрификација стамбених јединица
расељених лица и повратника и то: ЛОТ 2 село Тморни до, МЗ Осово.
На основу проведеног Конкурентског захтјева
за доставу понуда са објавом
Обавјештења о набавци на Порталу јавних набавки број: 558-7-3-40-3-18/19 од 04.06.2019.
године, проведен је поступак прикупљања понуда, анализе и оцјене понуда.
До коначног рока за достављање понуда, 21.06.2019.године до 12,00 часова,
примљене су двије понуда, и то:
1. „ЕЛИМ“ д.о.о. ЛАКТАШИ
19.06.2019. г у 13,50 h
2. NEXEN d.o.o. Banja Luka
21.06.2019. г у 11,15 h
Након тога је комисија констатовала да су све понуде задовољиле услове формалне и
техничке усклађености, понуда понуђача приступило се рангирању понуђача према
понуђеним износима за предмет јавне набавке и заказивање е-аукције:
Обзиром да све пристигле понуде испуњавају све захтјеве у погледу описа предмета
набавке и техничке спецификације, Комисија за јавну набавку је заказала е-аукцију, за
26.06.2019. године са почетком у 12 часова
Рангирање прихватљивих понуда према критерију за избор понуде након проведене еаукције:

Понуђач
Бр.
ков

Назив

„ЕЛИМ“ д.о.о.
Лакташи
NEXEN d.o.o. Banja
Luka

1.

2.

ПДВ у
КМ

Укупан
износ након
рачунске
контроле са
попустом и
ПДВ-ом у
КМ

Укупан износ
након рачунске
контроле без
ПДВ-а у КМ

Попуст у
КМ

Цијена са
попустом
без ПДВ-а у
КМ

27.188,10

-

27.188,10

4.621,98

31.810,08

33.115,52

5.629.64

38.745,16

33.115,52

АНАЛИЗА ЦИЈЕНЕ: Процјењена вриједност предметне јавне набавке рaдова је
33.333,00 КМ без ПДВ-а, па понуда финансијски задовољава услове уговорног органа
ПРЕПОРУКА: Након усаглашавања појединачних мишљења сваког члана и након
спроведене е-аукције и на основу извјештаја о току и завршетку Е-аукције, Комисија је
предлажила уговорном органу да се Уговор о јавној набавци роба додијели понуђачу:
Понуђач
Бр.
Ков

1.

Назив

„ЕЛИМ“ д.о.о.
Лакташи

Укупан износ
након рачунске
контроле без
ПДВ-а у КМ

Попуст у
КМ

Цијена са
попустом
без ПДВ-а у
КМ

27.188,10

-

27.188,10

ПДВ у
КМ

Укупан
износ након
рачунске
контроле са
попустом и
ПДВ-ом у
КМ

4.621,98

31.810,08

Након што је Начелник општине, прихватио приједлог Комисије за провођење јавне набавке,
донио Одлуку о додјели уговора прворангираном понуђачу „ЕЛИМ“ д.о.о Лакташи број: 01312-7/19 од 27.06.2019. године, те након достављања предметне одлуке и обавјештења о избору
најповољнијег понуђача, прворангирани понуђач „ЕЛИМ“ д.о.о Лакташи је доставио допис
број: 1951-41-03С/2019 од 08.07.2019. године којим се писмено изјашњава да не прихвата
Одлуку о додјели уговора у предметној јавној набавци јер нису у могућности извести радове,
јер је понуђена цијена испод границе исплативости за ову врсту посла.
Сходно резултатима прегледа и оцјене понуда и ранг листи прихватљивих понуда,
Начелник општине је прихватио приједлог Комисије за провођење јавне набавке, те сходно
члану 72. став 3. тачка ц) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Српске'',
број 38/14) , донио одлуку о поништењу Одлуке о додјели уговора прворангираном понуђачу
„ЕЛИМ“ д.о.о Лакташи за јавну набавку радова „Електрификација стамбених јединица
расељених лица и повратника, ЛОТ 2 –Тморни до, МЗ Осово“ број: 01-312-7/19 од 27.06.2019.
године и додјели уговора о предметној јавној набавци другопласираном понуђачу: „NEXEN“
d.о.о. BANJA LUKA, уколико наведени понуђач достави сву документацију тражену
тендерском документацијом у року од 5 дана рачунајући од дана упућиваља ове одлуке.
Изабрани другопласирани понуђач „NEXEN“ d.о.о. BANJA LUKA је био дужан да у
року од 5 дана рачунајући од дана упућивања ове одлуке, у складу са чланом 45. став 2. тачке
од а) до д) и чланом 72. став 3. тачка а) Закона о јавним набавкама достави сву
документацију тражену тендерском документацијом, и то:

а) увјерење надлежног суда којим доказује да у кривичном поступку није изречена
правоснажна пресуда којом је осуђен за кривична дјела учешћа у криминалној
организацији, за корупцију, превару или прање новца;
б) увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован понуђач којим се
потврђује да није под стечајем нити је предмет стечајног поступка, да није предмет
поступка ликвидације, односно да није у поступку обустављања пословне дјелатности;
ц) увјерење надлежне институције којим се потврђује да је понуђач измирио доспјеле
обавезе, које се односе на доприносе за пензионо и инвалидско осигурање и здравствено
осигурање;
д) увјерење надлежних институција да је понуђач измирио доспјеле обавезе у вези с
плаћањем директних и индиректних пореза.
као и Рјешење-овлаштење (лиценцу) за извођење инсталација јаке струје и
електроенергетских постројења, издато од стране надлежног министарства.
С тим у вези, изабрани другопласирани понуђач је у траженом року доставио доказе о
испуњавању из члана 45. Закона о јавним набавкама али није понудио доказ да је уу
моменту предаје понуде испуњавао услове у погледу посједовања Рјешења-овлаштења
(лиценце) за извођење инсталација јаке струје и електроенергетских постројења, издато од
стране надлежног министарства, а у вези са чланом 46. Закона о јавним набавкама.
Обзиром да је другопласирани понуђач није доставио доказе о испуњавању услова у
погледу посједовања Рјешења-овлаштења (лиценца) за извођење инсталација јаке струје и
електроенергетских постројења, издато од стране надлежног министарства, у моменту предаје
понуде, то је Комисија за јавне набавке упутила препоруку уговорном органу за поништење
предметног поступка из разлога што нема више прихватљивих понуда, јер понуда
другопласираног понуђача: „NEXEN“ d.о.о. BANJA LUKA не испуњава захтјеве из тендерске
документације.
Из наведених разлога, Начелник општине је прихватио препоруку Комисије, те је у
складу са 69. став 2. тачка д) и члана 70. ст. 4. и 6., а у вези са чланом 68. став 4. тачка и)
Закона о јавним набавкама, донио Одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу најкасније у року од 10
дана од дана објављивања одлуке на Web страници уговорног органа.
Жалба се подноси у писаној форми у три (3) примјерка.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милорад Јагодић

