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Сребреница : 27.08.2018.godine
Broj: 01-014-552-7/18

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени Гласник Републике Српске“
број 97/16) и члана 92. Статута општине Сребреница (“Службени гласник општине Сребреница“, број
1/2016), а у складу са чланом 64. став 1. тачка б), члана 70. став 1., 3. и 6., Закона о јавним
набавкама (”Службени гласник БиХ”, број 39/14), Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача за набавку роба и то:
„Набавка и испорука 13 монтажних контејнера–кроз отворени поступак“
Члан 1.
Уговор за јавну набавку роба „Набавка и испорука 13 монтажних контејнера –кроз отворени поступак
додјељује се понуђачу „ЕКОНОМИК ГРОУП“ Д.О.О. СРЕБРЕНИЦА, Поточари бб за понуђену цијену
од:
100.177,78 КМ
словима: стотинухиљадастотинуседамдесетседамконвертибилнихмарака и 78/00
(у цијену није укључен ПДВ-е)
Члан 2.
Приједлог Одлуке о набавци услуга доставит ће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од
15 дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавјештени о избору најповољније понуде.
За извршење ове одлуке задужују се и овлашћује Одјељење за финанисје Општинске управе
општине Сребреница.
Члан 3.
Ова Одлука објавит ће се на wеб-страници општине Сребреница www.srebrenica.gov.ba истовремено
с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6).
Закона о јавним набавкама.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у
поступку јавне набавке, сходно члану 71. став 2. Закона о јавним набавкама.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 01-014-552/18
од 03.08.2018. године.
Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка. Број обавјештења о набавци 406-1-1-18-317/18 објављено на порталу Јавних Набвки дана 01.08.2018. године, и у Службеном листу Босне и
Херцеговине број 54/18 од 03.08.2018. године.
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Процјењена вриједност јавне набавке са укљученим порезом на додату вриједност у износу од 17 %
(ПДВ-17 %) је:
120.000,00 КМ
(словима: стотинудвадесетхиљадаконвертибилних марака и 00/00)
Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број : 01-14-552-1/18 од 03.08.2018. године.
Комисија за јавну набавку доставила је дана 24.08.2018.године Начелнику општине Сребреница
Извјештај/записник о раду.
У поступку утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање
понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено
слиједеће:
-

да је укупан број пристиглих понуда: 2 (двије ) и то понуде :
1. Алфе – Ми д.о.о. Живинице
2. Економик гроуп д.о.о. Сребреница

-

да су благовремено запримљена: 2 (двије) понуда и то понуде :
1. Алфе – Ми д.о.о. Живинице
2. Економик гроуп д.о.о. Сребреница

-

да су неблаговремено запримљене 0 ( нула) понуде

-

да је 1 (једна) понуда понуђача прихватљиве и то понуда :
Економик гроуп д.о.о. Сребреница

-

да је 1 (једна) понуда понуђача неприхватљива и то понуда
Алфе – Ми д.о.о. Живинице

Понуда понуђача АЛФЕ – МИ д.о.о. Живинице, није испунила све услове за квалификацију
Понуда није прописно упакована. У дијелу 5.3. Начин доставе понуде Тендерске документације
„Набавка 13 монтажних контејнера“ дефинисано је да се понуда доставља у оригиналу и једној
копији, на којима ће читко писати «ОРИГИНАЛ ПОНУДА» и «КОПИЈА ПОНУДЕ». Копија понуде мора
да садржи сва документа која садржи и оригинал. Копија Понуде мора бити посебно упакована и
затворена у непровидној коверти.
Понуђач није поступио по захтјевима из тендерске
документације, своју понуду (копију и оригинал) је доставио у заједничкој коверти. Оригинал понуде
нити копија понуде нису били упаковани у посебне непровидне омоте коверте како је већ захтјевано
тендерском документацијом.
Такође, Тендерском документацијом у дијелу 4.4. Техничка и професионална способност под
тачком б тражено је да понуђач достави доказе да има најмање двадесет запослених који испуњавају
услове за обављање послова који је предмет уговора.
Понуђач је као доказ доставио само списак запослених који је овјерен и потписан од стране
овлаштеног лица понуђача, без достављања стварног доказа о њиховом запослењу и радном
ангажовању (увјерење из пореске управе, уговоре ..потврде и сл.)
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Такође, тендерском документацијом
у наведеном дијелу 4.4. Техничка и професионална
способност тражено је опис техничке спецификације и опремљености , а која је захтјевана условима
из тендерске документације.
Понуђач је доставио опис техничке спецификације који у дијелу Кров контејнера , Под Контејнера и
у дијелу Столарија не одговара траженим условима.
Наиме у Тендерској документацији у техничкој спецификацији у дијелу:
Кров контејнера тражено је :Термоизолациони сендвич панели са полиуретанском пјеном,
дебљине 40 мм, RAL 9002/9002.
Понуђач је у својој техничкој спецификацији навео опис контејнера АЛФЕ МИ:
Кров контејнера Термоизолациони панели М W:100 са испуном дебљине 100 мм (мин вуна)
у=032W/м20К, У секундарним носачима. Вани Фе поц. пертловани лим 0,60 мм/РАЛ9002, Унутра : у
Канцеларији оплемљ. бијела иверица δ=10 мм. у санитарном дијелу Ригипс плоче на
пластифицираном лиму0,60 мм у боји РАЛ 9010.
У Тендерској документацији у техничкој спецификацији у дијелу:
Под контејнера тражено је : Челична конструкција израђена од правоугаоних цијеви 6 цм x 4
цм, дебљине 3мм. Под је обложен са ОСБ плочама са влагонепропусном фолијом. Завршни
слој пода је ламинат, купатило ПВЦ под
Понуђач је у својој техничкој спецификацији навео опис контејнера АЛФЕ МИ:
Под Контејнера: Челична конструкција израђена од правоугаоних цијеви 12 цм x 6 цм, дебљине 3 мм.
Подна изолација МW:60,у секунда. носачима (У=0,48 W/м20К). Под је обложен са влагонепропусном
фолијом и П5 плочом δ=22 мм. Завршни слој пода је докорисан линеолеум дебљине 2,00 мм.
У Тендерској документацији у техничкој спецификацији у дијелу:
Столарија тражено је :
- Улазна ПВЦ врата димензија 1x2 м 1 КОМ
- Преградна ПВЦ врата,димензија 0,7x 2 м 1 КОМ;
- ПВЦ прозор са ИЗО остакљењем,О/З отварање, димензија 1 x 1,2 м - 2 КОМ
- ПВЦ прозор са ИЗО остакљењем,О/З отварање,димензија 0,6 x 0,6 м -1 КОМ
Понуђач је у својој техничкој спецификацији навео опис контејнера АЛФЕ МИ
Столарија :
- Прозор ПВЦ прозор димензија 945х1250 мм са Д/Кипп отврање у бијелој боји са ИЗО стаклом
4 +16 +4 мм: 1 ком.
- Улазна врата: дим 0945 мх2м,туп Хорманн, челична пластифицирана, са одговарајућим
штоком, опремљена са друкером , бравом цилиндром са 3 кључа........ 1 ком
- преградна врата : дим 0,625 м х 2м, туп: Хорманн, челична пластифицирана у РАЛ: 9010
што је супротно захтјеваним условима.
У поступку доношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и
потпуно, извршила оцјену оцјену приспјелих понуда, сходно позиву.
У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник општине није нашао разлоге, неправилности нити
пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавну
набавку.
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Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима,
интерним актима и тендерском документацијом.
Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцјењен –понуђач,
са прихватљивом понудом.
ПОДАЦИ О НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ
„ЕКОНОМИК ГРОУП“ д.о.о. СРЕБРЕНИЦА
1. Назив / име понуђача
Адреса
Ул: ПОТОЧАРИ ББ
2.
3. Укупна цијена (без урачунатог пореза 100.177,78 КМ (Без укљученог ПДВ-а)
на додату вриједност у износу од 17
%)

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1 тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се уложити жалба у року утврђеном у члану 101. Закона о јавним набавкама
Жалба се изјављује Начелнику општине као уговорном органу, у писаној форми и мора бити урађена
у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три). Жалба се може уложити директно на
протокол Општине Сребреница или препорученом пошиљком.
Достављено:
1.
2.
3.
4.
5.

Алфе – Ми д.о.о. Живинице
Економик гроуп д.о.о. Сребреница
ОФ
Кабинет начелника
архива

Сагласан : Владан Миловановић, шеф кабинета

Начелник општине

_______________
Младен Грујичић
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