Република Српска
Општина Ново Горажде
Начелник

Republic of Srpska
Municipality of Novo Goražde
Мayor

Број: 02/1-404-16-5/19
Датум: 30.01.2020. године
На основу члана 69. став (2) тачка д), члана 25., члана 70. став (1), (4) и (6), Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана
8. став (2) тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке
(„Службени гласник БиХ“, број: 103/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 56. и 65. Статута
општине Ново Горажде („Службени гласник општине Ново Горажде“, број: 03/15 и
03/17) члана V. алинеја 4) и члана XVIII Правилника о успостављању и раду Комисије
за јавне набавке општине Ново Горажде ( „Службени гласник општине Ново
Горажде“, број: 16/15), на Препоруку Комисије за јавне набавке општине Ново
Горажде, број: 02/1-404-16-2-9/19 од 29.01.2020. године, Начелник општине Ново
Горажде д о н о с и :
ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке радова
у Отвореном поступку за достављање понуда
I
Поништава се Отворени поступак јавне набавке радова – „Набавка електроматеријала
и извођење радова на електрификацији повратничких насеља Џуха и Земегреси у
општини Ново Горажде, а у склопу реализације Споразума о сарадњи на реализацији
Пројекта електрификације стамбених јединица расељених особа и повратника за
финансирање из средстава за 2016. годину, број: 02/1-019-5/2018 од 18.04.2018. године,
за Лот 1 – Набавка електроматеријала и извођење радова на електрификацији
повратничког насеља Џуха – I фаза и за Лот 2 - Набавка електроматеријала и извођење
радова на електрификацији повратничког насеља Земегреси, евиденцијски број
набавке: 02/1-404-16/19, број обавјештења о набавци са Портала јавних набавки: 265-13-13-3-6/19 од 18.07.2019.године, сажетак обавјештења о набавци објављен у
„Службеном гласнику БиХ – Огласник јавне набавке“, број: 51/19, јер ниједна од
примљених понуда није прихватљива, у складу са чланом 69. став (2) тачка (д), Закона.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на web страници
општине Ново Горажде у складу са чланом 70. став (6), Закона о јавним набавкама,
истовремено с упућивањем исте свим понуђачима који су учествовали у предметном
поступку јавне набавке.

Адреса: Божидара Горажданина бр. 64; 73110 Ново Горажде
ЈИБ: 4400615760008; Жиро рачун: 562-006-00003050-72 НЛБ Развојна банка
Телефон: +387 58 430 095; Факс: + 387 58 432 100; e-mail: nacelnik@novogorazde.rs.ba
www.novogorazde.rs.ba

Република Српска
Општина Ново Горажде
Начелник

Republic of Srpska
Municipality of Novo Goražde
Мayor

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке
број: 02/1-404-16/19 од 11.07.2019. године. Јавна набавка је проведена путем отвореног
поступка. Јавна набавка је подијељена на лотове.
Процијењена вриједност јавне набавке за Лот – 1 без ПДВ-а је 82.705,00 КМ.
Процијењена вриједност јавне набавке за Лот – 2 без ПДВ-а је 125.641,00 КМ.
Јавна набавка је предвиђена планом јавних набавки за 2019. годину општине Ново
Горажде, дио III Радови, под редним бројем 3,6 - Набавка електроматеријала и
извођење радова електрификације повратничких насеља Сеоца и Џуха и Земегреси.
Обавјештење о набавци број: 265-1-3-13-3-6/19 послато је на објављивање и објављено
на Порталу јавних набавки дана 18.07.2019. године, а сажетак обавјештења о набавци
објављен је у „Службеном гласнику БиХ“, број 51/19. дана 26.07.2019.године .
Тендерску документацију је преузело 11 привредних субјеката, а два понуђача су
доставила понуде у предметном поступку јавне набавке. Понуде су достављене
благовремено. Понуде су доставили понуђачи „ЕЛИМ“ д.о.о. Лакташи, из Слатине и
„СИМИНГ ТРАДЕ“ д.о.о. Фоча, из Фоче.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02/1-404-16-2/19 од
19.08.2019. године извршила је преглед и евалуацију пристиглих понуда, те
констатовала да је понуда понуђача „ЕЛИМ“ д.о.о. Лакташи, из Слатине оцијењена као
најповољнија према критеријуму за избор понуде – економски најповољнија понуда .
Комисија за јавну набавку је Начелнику општине Ново Горажде доставила Записник о
прегледу и оцјени понуда број: 02/1-404-16-2-5/19. од дана 16.09.2019. године и
Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 02/1-404-16-2-6/19. од дана
17.09.2019. године, на основу које је донешена Одлука о избору најповољнијег
понуђача, број: 02/1-404-16-3/19 од 19.09.2019. године, у поступку јавне набавке
радова „Набавка електроматеријала и извођење радова на електрификацији
повратничких насеља Џуха и Земегреси у општини Ново Горажде, а у склопу
реализације Споразума о сарадњи на реализацији пројеката електрификације
стамбених јединица расељених особа и повратника за финансирање из средстава за
2016. годину, број: 02/1-019-5/2018 од 18.04.2018. године
- Лот 1 – Набавка електроматеријала и извођење радова на електрификацији
повратничког насеља Џуха – I фаза, за понуђену цијену у износу од 77.201,35
КМ без ПДВ-а, и
- Лот 2 - Набавка електроматеријала и извођење радова на електрификацији
повратничког насеља Земегреси, за понуђену цијену у износу од 122.047,24 КМ
без ПДВ-а“.
У жалбеном року на предметну Одлуку изјављена је жалба од стране понуђача
„СИМИНГ ТРАДЕ“ д.о.о. Фоча, из Фоче. Уговорни орган је у складу са чланом 100.
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став (3) Закона о Јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а
рјешавајући по жалби понуђача „СИМИНГ ТРАДЕ“ д.о.о. Фоча изјављеној против
Одлуке о избору најповољнијег понуђача број 02/1-404-16-3/19 од 19.09.2019. године,
Уговорни орган је донио Рјешење о поништавању поступка јавне набавке, број: 02/1404-16-4/19 од дана 07.10.2019.
У жалбеном року на Рјешење о поништавању поступка јавне набавке, број: 02/1-40416-4/19 од дана 07.10.2019. године, изјављена је жалба од стране понуђача „ЕЛИМ“
д.о.о. Лакташи, из Слатине.
Уговорни орган је поступајући у складу са чланом 100. став (5) Закона о Јавним
набавкама Жалбу заједно са Изјашњењем и комплетном документацијом прослиједио
на надлежно поступање Уреду за разматрање жалби Босне и Херцеговине.
Рјешавајући по жалби жалитеља, Уред за разматрање жалби Босне и Херцеговине,
Филијала Бања Лука је донио Рјешење, број: JN2-02-07-1-2635-7/19 од 25.11.2019.
године, којим је жалбу жалитеља „ЕЛИМ“ д.о.о. Лакташи, из Слатине, усвојио,
поништио Одлуку - Рјешење о поништењу поступка јавне набавке, број: 02/1-404-164/19 од 07.10.2019. године и предмет вратио уговорном органу на поновни поступак
односно поновни преглед и оцјену понуда.
Прије поновног поступка прегледа и оцјене понуда, затражено је од понуђача да
продуже опцију важења понуда, што су понуђачи и учинили, те су тиме испунили
услов да достављене понуде могу бити предмет поновног прегледа и оцјене истих.
Након провјере формалне исправности понуда, Комисија је приступила даљој анализи
истих у смислу провјере садржаја и валидности приложене документације. У складу са
упутом Уреда за разматрање жалби Босне и Херцеговине, која се односи на поступање
Уговорног органа, Комисија је у даљем поступку евалуације, након извршене техничке
процјене понуда, једногласно констатовала да понуде понуђача „ЕЛИМ“ д.о.о.
Лакташи, из Слатине и „СИМИНГ ТРАДЕ“ д.о.о. Фоча, из Фоче не испуњавају
квалификационе услове прописане тендерском документацијом, те да су исте
неприхватљиве.
Поновним увидом и анализом пристиглих понуда, Комисија је утврдила сљедеће:
Понуда понуђача „ЕЛИМ“ д.о.о. Лакташи је чврсто увезана, тако да је онемогућено
накнадно вађење или уметање листова, иста је нумерисана тако да је обезбијеђен
континуитет, а што је у складу са Тендерском документацијом (у даљем тексту: ТД) и
иста је исказана на једном од службених језика у БиХ, што је такође у складу са ТД.
Понуда понуђача садржи назив и сједиште фирме, датум исказивања понуде, попис
докумената уз понуду који чине садржај понуде. Понуду је изјавило и потписало лице
овлашћено за заступање и представљање понуђача, а понуђач је регистрован за
обављање предметне дјелатности, што је видљиво из овјерене копије Актуелног извода
из судског регистра Окружног привредног суда у Бањој Луци, број: 057-0-Reg-Z-19Адреса: Божидара Горажданина бр. 64; 73110 Ново Горажде
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002304 од дана 13.06.2019. године. Матични број субјекта уписа: 1-11878-00 , ЈИБ
4401147180003. Понуда је овјерена печатом понуђача. Понуђач је исказао цијене за
Лот -1 и Лот-2. Цијене које је исказао наведени понуђач видљиве су из достваљених
образаца за цијену понуде на којима је исказана јединична цијена по ставкама без
ПДВ-а, укупна цијена без ПДВ-а, (те укупна цијена са попустом без ПДВ-а). И друга
два подкритеријума за оцјењивање понуде су исказани у понуди ( рок за извођење
радова и гарантни рок за изведене радове), Изјава, број: 2305-65-03S/2019, овјерена
печатом понуђача. Изјавом број: 2305-65-03S/2019, понуђен је рок за извођење радова
60 (шездесет) дана од дана увођења у посао за Лот-1 и Лот-2, што није у складу са
тендерском документацијом, јер у тачки 1.6. ТД стоји: да је „Рок за извршење радова:
90 радних дана“.
Понуђач „ЕЛИМ“ д.о.о. Лакташи у Обрасцу за достављање понуде у дијелу „Изјава
понуђача“ изјавио:
„У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на Порталу јавних
набавки, број обавјештења о набавци: 265-1-3-13-3-6/19, дана 18.07.2019. године,
достављамо понуду и изјављујемо сљедеће:
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. 16/19 (број
набавке коју је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе у
цјелости, без икаквих резерви или ограничења.
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку
роба / услуга / радова, у складу са условима утврђеним тендерском
документацијом, критеријима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или
ограничења.“
Обзиром да није било захтјева за појашњење тендерске документације у вези са
подкритеријумом „Рок за извршење радова“ а у тачки 1.4. ТД стоји: „увид у
преузимање тендерске документације, захтјев за појашњење и одговор на појашњење
понуђачи могу да реализују искључиво преко Портала јавних набавки, а у складу са
Упутством о условима и начину објављивања обавјештења и достављања извјештаја у
поступцима јавних набавки и информационом систему „Е-набавке“ ( „Службени
гласник БиХ“, број: 90/14 и 53/15), чланови Комисије за јавну набавку сматрају да
подкритеријум „Рок за извршење радова“ у понуди понуђача „ЕЛИМ“ д.о.о. Лакташи
није у складу са захтјевом Уговорног органа траженог ТД.
Понуђач такође није нагласио да ли су то радни или календарски дани.
Понуда понуђача „СИМИНГ ТРАДЕ“ д.о.о. Фоча је чврсто увезана, тако да је
онемогућено накнадно вађење или уметање листова, иста је нумерисана тако да је
обезбијеђен континуитет, а што је у складу са Тендерском документацијом (у даљем
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тексту: ТД). Понуда је исказана на једном од службених језика у БиХ, што је такође у
складу са ТД. Понуда понуђача садржи назив и сједиште фирме ипопис докумената уз
понуду који чине садржај понуде. Понуду је изјавило и потписало лице овлашћено за
заступање и представљање понуђача, а понуђач је регистрован за обављање предметне
дјелатности, што је видљиво из Актуелног извода из судског регистра Окружног
привредног суда у Требињу, број: 062-0-Reg-Z-19-000489, од дана 20.06.2019.године.
Матични број субјекта уписа: 62-01-0066-11 (RU-1-1491-00), ЈИБ 4401536670008.
Понуда је овјерена печатом понуђача, али не садржи датум исказивања понуде, што
није у складу са чланом 58 ЗЈН („Службени гласник БиХ“, број: 39/14 ), Цијене које је
исказао наведени понуђач видљиве су из достваљених образаца за цијену понуде на
којима је исказана јединична цијена по ставкама без ПДВ-а, укупна цијена без ПДВ-а,
(те укупна цијена са попустом без ПДВ-а) за Лот-1 и Лот-2. И друга два
подкритеријума за оцјењивање понуде су посебно исказани у понуди за Лот-1 и за
Лот-2( рок за извођење радова и гарантни рок за изведене радове).
Предмет: Подкритеријуми за вредновање понуде ЛОТ – 1 – Рок извођења радова: 45
(четрдесет пет) дана, потписана и овјерена печатом понуђача што није у складу са
тендерском документацијом, јер у тачки 1.6. ТД стоји: да је „Рок за извршење радова:
90 радних дана“.
Предмет: Подкритеријуми за вредновање понуде ЛОТ – 2 - Рок извођења радова: 50
(педесет) дана, потписана и овјерена печатом понуђача што није у складу са
тендерском документацијом, јер у тачки 1.6. ТД стоји: да је „Рок за извршење радова:
90 радних дана“.
Понуђач „СИМИНГ ТРАДЕ“ д.о.о. Фоча у Обрасцу за достављање понуде у дијелу
„Изјава понуђача“ изјавио:
„У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на Порталу јавних
набавки, број обавјештења о набавци: 265-1-3-13-3-6/19, дана 18.07.2019. године,
достављамо понуду и изјављујемо сљедеће:
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. 16/19 (број
набавке коју је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе у
цјелости, без икаквих резерви или ограничења.
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку
роба / услуга / радова, у складу са условима утврђеним тендерском
документацијом, критеријима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или
ограничења.“
Обзиром да није било захтјева за појашњење тендерске документације у вези са
подкритеријумом „Рок за извршење радова“ а у тачки 1.4. ТД стоји: „увид у
преузимање тендерске документације, захтјев за појашњење и одговор на појашњење
понуђачи могу да реализују искључиво преко Портала јавних набавки, а у складу са
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Упутством о условима и начину објављивања обавјештења и достављања извјештаја у
поступцима јавних набавки и информационом систему „Е-набавке“ („Службени
гласник БиХ“, број: 90/14 и 53/15), чланови Комисије за јавну набавку сматрају да
подкритеријум „Рок за извршење радова“ у понуди понуђача „СИМИНГ ТРАДЕ“ д.о.о.
Фоча за Лот – 1 и Лот – 2 није у складу са захтјевом Уговорног органа траженог ТД јер
у збиру за оба Лот-а износи 95 дана, а понуђач није нагласио да ли су то радни или
календарски дани.
Због свега наведеног, Комисија за одабир најповољнијег понуђача у Отвореном
поступку за достављање понуда за јавну набавку „Набавка електроматеријала и
извођење радова на електрификацији повратничких насеља Џуха и Земегреси у
општини Ново Горажде, а у склопу реализације Споразума о сарадњи на реализацији
пројеката електрификације стамбених јединица расељених особа и повратника за
финансирање из средстава за 2016. годину, број: 02/1-019-5/2018 од 18.04.2018.
године“ је поновним прегледом понуда понуђача констатовала да исти нису испунили
услове тражене тендерском документацијом, те је понуде понуђача „ЕЛИМ“ д.о.о.
Лакташи, из Слатине и „СИМИНГ ТРАДЕ“ д.о.о. Фоча, из Фоче одбацила као
неприхватљиве.
Након извршеног поновног прегледа и оцјене понуда, Комисија за јавне набавке,
доставила је Начелнику општине Ново Горажде Записник о прегледу и оцјени понуда,
број: 02/1-404-16-2-8/19 од 29.01.2020. године и Препоруку, број: 02/1-404-16-2-9/19 од
29.01.2020. године да се донесе Одлука о поништењу поступка, за предметну набавку.
С обзиром на то да ниједна од примљених понуда није прихватљива испуњени су
услови за поништење предметног поступка набавке, у складу са чланом 69. став (29
тачка д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.
Узимајући у обзир напријед наведено, одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
Поука о правном лијеку:
Против ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби Босне
и Херцеговине, путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом
пошиљком на адресу: Општина Ново Горажде, Ул. Божидара Горажданина бр. 64,
73110 Ново Горажде, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке.
Жалба се подноси у најмање три примјерка.
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Начелник
Мила Петковић
Достављено:
-

Понуђачу „ЕЛИМ“ д.о.о. Лакташи,
Понуђачу „СИМИНГ ТРАДЕ“ д.о.о. Фоча,
Одсјек за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове,
Одсјек за финансије, привреду
и друштвене дјелатности,
За Службени гласник,
У предмет x3,
а/а.
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