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Број: 01-404-23/3-19
Датум: 11.03.2019. 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. Став 1.Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", број:
39/14) и препоруке Комисије за набавку број: 01-404-23/2-19 од 11.03.2019. године, начелник
општине Козарска Дубица, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
1. Понуђач „САРП“ Д.О.О КОЗАРСКА ДУБИЦА изабран је као најповољнији
понуђач у поступку јавне набавке роба под називом: „Набавка шљунчаног
материјала за одржавање путева и улица на подручју Општине Козарска Дубица
у току 2019.године“, чија цијена понуде износи 45.000,00 КМ (словима:
четрдесетпетхиљада
КМ)
без
ПДВ-а
односно
52.650,00
КМ
(словима:педесетдвијехиљадешестстотинапедесет) са ПДВ-ом.
2. 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
конкурентском позиву и законским прописима који регулишу поступке уговарања.
Образложење
Дана 18.02.2019.године, објавом на Порталу јавних набавки, број Обавјештења о
набавци 570-7-1-19-3-6/19, у конкурентском захтјеву за достављање понуда покренут је
поступак за набавку роба: „Набавка шљунчаног материјала за одржавање путева и улица на
подручју Општине Козарска Дубица у току 2019.године“.
Истовремено са објавом обавјештења о набавци , Позив за преузимање тендерске
документације са портала „ е-набавке“ је упућен на три (3)адресе потенцијалних понуђача.
Након објаве обавјештења и тендерске документације у систему „ е-набавке“, још
четири (4) понуђача су преузела тендерску документацију.Критериј за додјелу уговора била је
„најнижа цијена“.
У прописаном року (04.03.2019. године до 11,00 часова) пристигле су двије (2) понуде
и то:
1.„САРП“ д.о.о Козарска Дубица, чија цијена понуде износи 45.000,00 КМ без ПДВ-а
oдносно 52.650,00 КМ са ПДВ-ом;
2.“СЛОГА“ Д.О.О Козарска Дубица, чија цијена понуде износи 37.500,00 КМ без ПДВ-а
односно 43.875,00 КМ са ПДВ-ом..

Анализом документације пристиглих понуда утврђено је да слиједећа понуда не
испуњава квалификационе услове, одн. није прихватљива из слиједећих разлога:
-У сврху испуњавања услова из члана 45.Закона о јавним набавкама, Комисија је констатовала
да понуђач ''СЛОГА'' д.о.о. Козарска Дубица, није попунио Изјаву како је то захтијевано
Тендерском документацијом у форми прописаној Анексом 4. Тендерске документације.
Понуда Понуђача „Слога“ д.о.о Козарска Дубица, није прихватљива јер Понуђач није до краја
попунио Изјаву из члана 45.Закона тако што на крају изјаве није попунио Мјесто и датум
давања изјаве.
-У сврху испуњавања техничке и професионалне способности, Комисија је констатовала да
понуђач „Слога“ д.о.о. Козарска Дубица није попунио Писмену изјаву о депонији шљунка
како је то захтијевано Тендерском документацијом у форми прописаној Анексом 7. Тендерске
документације.
Понуда Понуђача „Слога“ д.о.о Козарска Дубица, није прихватљива јер Понуђач није до краја
попунио Писмену изјаву о депонији шљунка тако што на крају изјаве није попунио Мјесто и
датум давања изјаве.
-У сврху испуњавања техничке и професионалне способности , Комсија је констатовала да је
понуђач „Слога“ д.о.о Козарска Дубица доставио као доказ овјерену копију Уговора о
одржавању ријечног корита и водног земљишта ријеке Уне на локалитету „Ћуклинац“
подручје Општине Козарска Дубица у 2016.години закљученог између Јавне установе „Воде
Српске“ Бијељина као Наручиоца и предузећа „Слога“ д.о.о Козарска Дубица као Извођача
бр.01/5-5161/116 од 22.08.2016.године на име уговорене количине материјала у износу од
20.262,69м3 те овјерене копије уплатница на име уредно плаћене таксе на шљунак у
2016.години по наведеном уговору.
Даље је доставио Лагер листу по просјечним цијенама са датумом 01.01.2019.године, укупна
количина материјала 38.008,90м3.
Будући да је рок за реализацију Уговора бр. 01/5-5161/116 од 22.08.2016.године на име
уговорене количине материјала у износу од 20.262,69м3 према члану 7.Уговора истекао дана
15.12.2016.године, а достављеном лагер листом, од стране понуђача, са стањем на дан
01.01.2019.године приказано стварно стање количине материјала износи 38.008,90м3,
Комисија је констатовала да за наведену разлику није достављен нити један доказ односно
важећи уговор о експлоатацији као ни доказ о уредно плаћеној такси.
Комисија констатује да понуда понуђача „Слога“ д.о.о Козарска Дубица није прихватљива, јер
понуђач није доставио важећи уговор о експлоатацији шљунка као ни доказ о уредно плаћеној
такси на количине материјала приказане са стањем на дан 01.01.2019.године.
- У складу са чланом 52. став 2. Закона о јавним набавкама, као и са другим важећим
прописима у БиХ, Комисија констатује да је Понуђач „Слога“ д.о.о уз понуду доставио
посебну писмену изјаву да није нудио мито нити учествовао у било каквим радњама чији је
циљ корупција у јавној набавци, коју није попунио како је то захтијевано у форми прописаној
Анексом 5. Тендерске документације.
Понуда Понуђача „Слога“ д.о.о Козарска Дубица, није прихватљива јер Понуђач није до краја
попунио Изјаву у складу са чланом 52. став 2.Закона о јавним набавкама, тако што на крају
изјаве није попунио Мјесто и датум давања изјаве.
Наиме, поступак јавне набавке је строго формалан поступак који садржи низ форми
које морају да се испуне, како би исти задовољио тражене услове ТД-ом, што потврђује и
Рјешење Канцеларије за разматрање жалби број:ЈН2-02-07-1-473-8/17 од 19.10.2017.године те
Рјешење Канцеларије за разматрање жалби Филијала Бања Лука бр.ЈН2-02-07-1-16-10/18 од
08.02.2018.године.
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Свако погрешно попуњавање или непопуњавање задате изјаве чини повреду поступка
јавне набавке као што су у конкретном случају испуштени уписи Мјеста и датума давања
изјаве, што чини повреде поступка јавне набавке.
Сваки услов који је постављен ТД-ом мора да се испоштује уколико се жели
квалификовати понуда, тако и ови услови у конкретном случају морају бити испуњени.
Увидом у приложену документацију и суштинском провјером садржаја и валидности
документације, Комисија је утврдила да понуда понуђача „Сарп“ д.о.о Козарска Дубица
испуњава формално -правне, економске и техничке услове односно захтјеве уговорног органа
наведене у тендерској документацији, те се сматра прихватљивом.
Полазећи од горе наведених констатација, Комисија је утврдила да једина
прихватљива понуда, понуда понуђача „Сарп“ д.о.о Козарска Дубица прелази процијењену
вриједност за предметну набавку у износу од 5.000,00 КМ без ПДВ-а, јер је понуђена цијена у
износу од 45.000,00 КМ без ПДВ-а а процијењена вриједност предметне набавке износи
40.000,00 КМ без ПДВ-а.
Комисија је предложила овом уговорном органу обезбјеђење додатних средстава за
реализацију предметне набавке у износу од 5.000,00 КМ без ПДВ-а односно 5.850,00 КМ са
ПДВ-ом, и дала препоруку да се након тога донесе одлука о додјели уговора понуђачу „Сарп“
д.о.о. Козарска Дубица, са укупном цијеном од 45.000,00 КМ (словима: четрдесетпетхиљада
КМ) без ПДВ-а односно 52.650,00 КМ (словима:педесетдвијехиљадешестстотинапедесет) са
ПДВ-ом.
Будући да је једина прихватљива понуда у складу са тржишним условима и понуђена
цијена не прелази знатно износ процијењене вриједности, прихваћен је приједлог Комисије и
донесена Одлука о обезбјеђењу додатних средстава за реализацију предметне набавке у
износу од 5.000,00 КМ без ПДВ-а односно 5.850,00 КМ са ПДВ-ом.
Понуђач „Сарп“ д.о.о Козарска Дубица је у понуди доставио документе којима
потврђује да се случајеви наведени у члану 45.став 1 Закона о јавним набавкама не односе на
њега, тако да исте није потребно да доставља накнадно.
Анализом и оцјеном једине квалификоване понуде, након разматрања приједлога и
препоруке Комисије утврђено је да су разлози за избор најповољнијег понуђача оправдани,
обезбијеђена су додатна средства која не прелазе знатно износ процијењене вриједности, те је
одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 70.Закона о јавним набавкама.
Цијенећи наведено одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба у року
од 5 (пет) дана од дана пријема исте. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби,
Филијала Бања Лука, путем уговорног органа, у три примјерка.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
(Мр сци. др мед Раденко Рељић)
ДОСТАВЉЕНО:
1. „САРП“ д.о.о. Козарска Дубица
2. “СЛОГА“ д.о.о Козарска Дубица
5. А р х и в а.-
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