РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број:02-404-21/18
Датум: 06.11.2018.год.
На основу чл.59.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр.97/16), чл. 70.ст.1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“,
бр.39/14) и чл.35.Правилника о јавним набавкама роба,радова и услуга („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, бр.2/11),Начелник општине Доњи Жабар, доноси:
ОДЛУКУ О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
БИРА СЕ Д.О.О. „Енергосистем“ Брчко по понуди број:05-01-10/18 од
02.10.2018.године као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке радова-изградња
јавне расвјете у Мјесној заједници Доње Поље, општина Доњи Жабар ( број набавке:02-40421/18) по укупној цијени понуде од 20.113,29КМ са ПДВ-ом, односно 17.190,85 КМ без
ПДВ-а.
Са најповољнијим понуђачем закључиће се уговор о извођењу радова на изградњи
јавне расвјете у Мјесној заједници Доње Поље, општина Доњи Жабар у складу са законом.
Образложење
Дана 18.09.2018.године у 11:35 часова на Порталу јавних набавки БиХ под бројем:
1392-7-3-21-3-5/18, објављено је обавештење о набавци радова-изградња јавне расвјете на
подручју Мјесне зајeднице Доње Поље, општина Доњи Жабар.Позив за достављање понуда,
достављен је и тројици понуђача: Д.о.о. „Драник“ Пелагићево, Д.о.о. „Енергосистем“ Брчко
и Д.о.о. „Елмар“ Бања Лука. На захтјев понуђача Д.о.о. „ Електроцентар Петек“ Тузла,
уговорни орган-општина Доњи Жабар је продужила рок за доставу понуда и извршила
исправку обавештења о набавци у погледу продужења рока за доставу понуда ( број
исправке обавештења 1392-7-3-21-8-6/18 од 21.09.2018.године). Уговорни орган је на
захтјев понуђача Д.о.о. „Електроцентар Петек“ Тузла извршио и измјену конкурентског
захтјева у погледу обрасца за цијену понуде тачке 5. и 8. и у погледу рока за доставу понуда
(измјена извршена дана 26.09.2018.год. на Порталу јавних набавки).
Поступак предметне јавне набавке спроведен је путем конкурентског захтјева за
доставу понуда. До крајњег рока за достављање понуда, 02.10.2018.године до 12:00 часова,
достављене су три понуде:
1. понуда понуђача Д.О.О. „Електроцентар Петек“ Тузла ( број протокола 02-40421-1/18 и број коверте 1.),
2.понуда понуђача Д.О.О. „Енергосистем“ Брчко ( број протокола 02-404-21-2/18 и
број коверте 2.),
3. понуда понуђача Д.О.О. „Драник“ Пелагићево (број протокола 02-404-21-3/18.
број коверте 3.) Неблаговремених понуда није било.
Након квалификације и оцјене понуда, комисија за предметну јавну набавку је
утврдила да су понуде понуђача: Д.о.о. „Енергосистем“ Брчко и понуда Д.о.о.
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„Електроцентар Петек“ Тузла квалификоване и прихватљиве за уговорни орган, док је
понуду понуђача Д.о.о. „Енергосистем“ Брчко искључила из даљег поступка применом
чл.68.ст.4. тачка ц) и и) Закона о јавним набавкама БиХ(„Службени гласник БиХ“,
бр.39/14), а у вези са чл. 58. ст.2.Закона о јавним набавкама БиХ ( понуда мора бити чврсто
увезана ). Уговорни орган заступан по Начелнику општине Доњи Жабар прихватио је
преопруку комисије да се понуда понуђача Д.о.о. „Драник“ Пелагићево одбаци из разлога
што понуђач није доставио: овјерену изјаву код надлежног органа ( нотара или општине) о
испуњавању услова из чл. 45.ст.1. тачке а) до д) Закона о јавним набавкама БиХ како је
тражено конкурентским захтјевом ( достављена је само изјава потписана и печатирана од
стране понуђача без овјере од стране надлежног органа) ,као ни овјерену копију рјешења о
упису у судски регистар ( достављена је обична копија о упису у судски регистар), нити је
у року од три дана од дана достављања позива у складу са чл. 68.ст.3.Закона о јавним
набавкама, доставио сву тражену документацију у оригиналу или овјереној копији. Понуда
понуђача Д.о.о. „Драник „ Пелагићево је одбачена применом чл. 68.ст.4. тачка и) Закона о
јавним набавкама БиХ Такође, у складу са препоруком комисије а применом чл. 58. ст.2.
Закона о јавним набавкама БиХ а у вези са чл. 68.ст.4. тачка. и) уговорни орган је одбацио
понуду,поред наведеног разлога, и из разлога што понуда понуђача Д.о.о. „Драник“ није
чврсто увезана ( иста је спојена обичном хефталицом, и оригинал и копија понуде).
Применом критеријума за доделу уговора-најнижа цена, комисија за јавне набавке
је предложила Начелнику општине Доњи Жабар да закључи уговор о извођењу радова –
изградња јавне расвјете у Мјесној заједници Доње Поље, општина Доњи Жабар са
најповољнијиим понуђачем, Д.о.о. „Енергосистем“ Брчко по укупној цијени понуде од
20.113,29КМ са ПДВ-ом, односно 17.190,85 КМ без ПДВ-а.
На основу утврђеног чињеничног стања, а у складу са одредбом чл.64.ст.1. тачка б)
Закона о јавним набавкама БиХ, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба у року о 5(пет) дана од дана пријема
одлуке. Жалба се изјављује Уреду за разматрање жалби са седиштем у Бања Луци, путем
уговорног органа, општине Доњи Жабар у писaној форми, директно или преопрученом
поштанском пошиљком, на адресу:Трг младости бр.2,76273 Доњи Жабар.Накнада за жалбу
се плаћа у износу од 500,00КМ у корист буџета институција БиХ. Накнада за жалбу је
неповратна у случају неосноване жалбе.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
Доставити:
1.Д.О.О. „Енергосистем“ Брчко
2.Д.О.О. „Драник“ Пелагићево
3.Д.О.О. „Електроцентар Петек“
3.на интернет страницу општине Доњи Жабар
4.у „Службени гласник општине Доњи Жабар“
5.евиденцији
6.а/а
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