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Број: 01-404-137/3-17
Датум: 15.01.2018. године
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Српске",
број: 97/16), члана 66. Статута Општине Козарска Дубица ("Сл. гласник Општине Козарска
Дубица", број: 9/17), члана 70. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", број: 39/14) и
препоруке Комисије за набавку број: 01-404-137/2-17 од 12.01.2018. године, начелник
Општине Козарска Дубица, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
1.Група
понуђача:
„НИГРА“
Д.О.О.
КОЗАРСКА
ДУБИЦА,
„ЕЛЕКТРООБНОВА“д.о.о Бања Лука и „ТЕРМОМОНТАЖА“ а.д Бања Лука, изабран је
као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке под називом: „Извођење радова на
реконструкцији и доградњи зграде Општине Козарска Дубица.
2.Изабрани Понуђач из тачке 1.дужан је доставити уговорном органу:
-оригинале или овјерене копије докумената из члана 45.став (2) тачке од а ) до д)
Закона о јавним набавкама БиХ (сваки члан групе понуђача);
-оригинале или овјерене копије докумената којим доказује економску и финансијску
способност група понуђача као цјелина, односно укупан промет у последње три финансијске
године групе понуђача као цјелине-биланси стања и биланси успјеха за последње три
финансијске године.
3.Рок за достављање наведене документације је најкасније 5 (пет) дана, рачунајући од
дана пријема ове одлуке.Документи морају бити физички достављени на протокол уговорног
органа те за уговорни орган није релевантно на који су начин послати.
По правоснажности ове одлуке, уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради
закључења уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну
набавку, у складу са условима уговорног органа наведеним у тендерској документацији и
законским прописима који регулишу поступке уговарања.
Образложење
На основу Обавјештења о набавци број: 570-1-3-150-3-33/17, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 15.12.2017. године и у „Службеном гласнику БиХ“ број: 90/17 од
22.12.2017. године, проведен је отворени поступак набавке радова: „Извођење радова на
реконструкцији и доградњи зграде Општине Козарска Дубица“, према спецификацији
наведеној у тендерској документацији, проведен је поступак прикупљања понуда, анализе и
оцјене понуда.
У прописаном року пријавила су се четири понуђача: „АСТРА ПЛАН“ д.о.о Брчко,
група понуђача “ЏЕНА“ д.о.о Градачац, „ДОС ЕЛЕКТРО“ д.о.о Бања Лука и „INTERCLIMA“
д.о.о Сарајево, група понуђача „НИГРА“ д.о.о, „ЕЛЕКТРООБНОВА“д.о.о Бања Лука и
„ТЕРМОМОНТАЖА“ а.д Бања Лука и група понуђача „ШУМИЛ“ д.о.о Козарска Дубица,
„НЕТМОНТ“ д.о.о Козарска Дубица и „ТЕРМОКЛИМА“ д.о.о Трн-Лакташи.

Комисија за јавну набавку извршила је анализу пристиглих понуда, те је утврдила
слиједеће:
-да је на основу постављених питања и датих појашњења на Порталу јавних набавки,
уговорни орган извршио измјену(исправку) ТД у обрасцу за цијену понуде Анекс 3, и то:
У дијелу I/15 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, СТРУКТУРНА ТЕЛ/
РАЧ МРЕЖА, под ставком 6, умјесто јединице мјере „комад“ треба да стоји
„метар“.
У дијелу ДОГРАДЊА ПРЕДУЛАЗА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА,
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ, под ставком 6 и 7, умјесто
ријечи „обрачун по м2“, треба да стоји „обрачун по м3“ , тако да је исправна
ознака за јединицу мјере м3.
и о наведеној исправци обавијестио све понуђаче који су преузели ТД са Портала
јавних набавки те истом обавијести замолио понуђаче да своју понуду исправе у наведеном
дијелу.
Будући да је приликом прегледа исправности понуда у наведеном дијелу утврђено да
понуђачи „АСТРА ПЛАН“ д.о.о Брчко, група понуђача “ЏЕНА“ д.о.о Градачац, „ДОС
ЕЛЕКТРО“ д.о.о Бања Лука и „INTERCLIMA“ д.о.о Сарајево, те група понуђача „НИГРА“
д.о.о, „ЕЛЕКТРООБНОВА“д.о.о Бања Лука и „ТЕРМОМОНТАЖА“ а.д Бања Лука нису
вршили исправку самог обрасца за цијену понуде с обзиром да је сам образац објављен у
заштићеној форми, a понуђач „ШУМИЛ“ д.о.о је прекрижио јединице мјере хемијском
оловком и тим потврдио да је извршио исправку, Комисија је посебно писаним путем тражила
појашњење од горе наведених понуђача да одговоре да ли су цијене у наведеним ставкама
формирали на основу горе извршених измјена (исправки) које им је уговорни орган
прослиједио.У року који је уговорни орган одредио сви понуђачи су потврдили да су цијене
формирали у складу са извршеним измјенама ТД.
-да сви понуђачи испуњавају захтјеве уговорног органа наведене у тендерској
документацији, одн. да су квалификовани. Након извршене анализе финансијског дијела
понуда утврђено је да су понуде„АСТРА ПЛАН“ д.о.о Брчко, група понуђача “ЏЕНА“ д.о.о
Градачац, „ДОС ЕЛЕКТРО“ д.о.о Бања Лука и „INTERCLIMA“ д.о.о Сарајево, група
понуђача „НИГРА“ д.о.о, „ЕЛЕКТРООБНОВА“д.о.о Бања Лука и „ТЕРМОМОНТАЖА“ а.д
Бања Лука рачунски исправне, а да је понуда групе понуђача „ШУМИЛ“ д.о.о Козарска
Дубица, „НЕТМОНТ“ д.о.о Козарска Дубица и „ТЕРМОКЛИМА“ д.о.о Трн-Лакташи
рачунски неисправна односно да садржи рачунске грешке.
Наиме, у току оцјене понуде откривене су грешке које су чисто аритметичке природе,
и то тако да постоји разлика између јединичне цијене и укупног износа који се добије
множењем јединичне цијене и количине.
Комисија је утврдила рачунске грешке и исте исправила на начин описан у Записнику
са оцјене понуда који је саставни дио ове одлуке, и писменим путем дана 10.01.2018.године,
упутила захтјев за прихватање исправке рачунске грешке представнику групе понуђача
„ШУМИЛ“ д.о.о. Козарска Дубица.
Благововремено, дана 12.01.2018.године, у року који је одредио уговорни орган ,
представник групе понуђача- „ШУМИЛ“ д.о.о Козарска Дубица, је доставио тражени одговор
и прихватио исправку рачунске грешке.
Комисија је наставила са радом након што је од представника групе понуђача
„ШУМИЛ“ д.о.о добила одговор на исправку рачунске грешке, те од осталих понуђача добила
појашњења на постављено питање.
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У складу са чланом 89.Закона о јавним набавкама критериј за вредновање понуда је
„најнижа цијена“, тако да је ранг-листа прихватљивих понуда слиједећа:
1.Група понуђача: „НИГРА“ д.о.о Козарска Дубица, „ЕЛЕКТРООБНОВА“д.о.о Бања Лука и
„ТЕРМОМОНТАЖА“ а.д Бања Лука, чија цијена понуде износи 414.992,16 КМ без ПДВ-а,
одн.укупно 485.540,83 КМ са ПДВ-ом.
2.Група понуђача:“ШУМИЛ“ д.о.о Козарска Дубица, „НЕТМОНТ“ д.о.о Козарска Дубица и
„ТЕРМОКЛИМА“ д.о.о Трн-Лакташи, чија цијена понуде износи 422.961,75 КМ без ПДВ-а
односно укупно 494.865,25 КМ са ПДВ-ом;
3.“АСТРА ПЛАН“ д.о.о Брчко, чија цијена понуде износи 503.128,97 КМ без ПДВ-а,
одн.укупно 588.660,89 са ПДВ-ом;
4.Група понуђача: “ЏЕНА“ д.о.о Градачац, „ДОС ЕЛЕКТРО“ д.о.о Бања Лука и
„INTERCLIMA“ д.о.о Сарајево, чија цијена понуде износи 604.015,03 КМ без ПДВ-а, попуст
од 5% у износу од 30.200,75 КМ, односно укупно 671.362,71 са ПДВ-ом;
Анализом и оцјеном квалификованих понуда, примјеном критерија „најнижа цијена“,
Комисија за јавну набавку је записником број: 01-404-137/2-17 од 12.01.2018. године
утврдила
да је понуда Групе понуђача: „НИГРА“ д.о.о Козарска Дубица,
„ЕЛЕКТРООБНОВА“д.о.о Бања Лука и „ТЕРМОМОНТАЖА“ а.д Бања Лука у износу од
414.992,16 КМ без ПДВ-а, одн.укупно 485.540,83 КМ са ПДВ-ом, најповољнија, те је у складу
са тим дата препорука да се донесе одлука о додјели уговора наведеном понуђачу.
Првопласирани понуђач је у понуди доставио оригинал правног акта о удруживању у
групу понуђача (уговор о заједничком наступању групе понуђача-конзорциј, од
27.12.2017.године) ради учешћа у поступку јавне набавке, тако да није потребно да исти
доставља накнадно.
Цијенећи напријед наведено, утвђено је да су испуњени законски услови за избор
најповољнијег понуђа, како је и одлучено у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба у року
од 10 (десет) дана од дана пријема исте. Жалба се изјављује Канцеларији за разматарање
жалби, Филијала Бања Лука, путем уговорног органа, у три примјерка.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
ДОСТАВЉЕНО:
1. „НИГРА“ д.о.о Козарска Дубица
2. “ШУМИЛ“ д.о.о Козарска Дубица
3. “АСТРА ПЛАН“ д.о.о Брчко
4. “ЏЕНА“ д.о.о Градачац
5. Архива, овдје
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