ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И
УНАПРЕЂЕЊЕ СЕЛА
БАЊА ЛУКА
Југ Богдана 4-6 тел: 051/433-620

На основу члана 64.став 1.тачка а) , члана 70. став 1., 3. и 6. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ бр.39/14) и члана 33.
Статута Центра за развој и унапређење села, а на основу утврђене препоруке од
стране Комисије за провођење
поступка Конкурентског захтјева за избор
најповољнијег понуђача за сукцесивну набавку вoдоводног материјала, фазонски
комада и водоводне араматуре, ситни фитинг-поцинчни, месингани и пвц програм
и ПЕ цијеви Директор Центра д о н о с и, сљедећу
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
1.Прихвата се приједлог-препорука Комисије за сукцесивну јавну набавку
вoдоводног материјала, фазонски комада и водоводне араматуре, ситни фитингпоцинчни, месингани и пвц програм и ПЕ цијеви, по конкурентском позиву број
462/15 од 22.04.2015.године, објављеном на Порталу јавних набавки , обавјештење
о набавци број: 256-7-1-5-3-2/15.
2. Уговор се додјељује понуђачу „ИНТЕРКОНТ КОМЕРЦ“ д.о.о. Бања Лука,
понуда број: 28-04/15 од 28.04.2015.године, за понуђену цијену од 31.565,75 КМ
без ПДВ-а односно 36.931,93 КМ са ПДВ-ом. , као најбоље оцијењеном понуђачу.
3. Понуда понуђача из тачке 2.ове одлуке била је најповољнија по критеријуму
економски најповољније понуде у складу са чланом 64.тачка 1. под а) Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине.
4. Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем под условима
утврђеним у тендерској документацији.
5. Ова одлука објавиће се на веб-страници: www.crusbl.org истовремено са
упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно
члану 70.став (6) Закона о јавним набавкама.
6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који
су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о
јавним набавкама.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке
број: 441/15-О од 20.04.2015.године.
Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а: 50.000,00 КМ.
Обавјештење о набавци број: 256-7-1-5-3-2/15, објављено на Порталу јавних
набавки дана 22.04.2015.године.
Комисија за јавну набавку,
именована је рјешењем број: 462-1/15 од
22.04.2015.године.

.

Дана 24.04.2015.године, Уговорни орган је упутио позив за достављање понуда у
поступку конкурентског захтјева за набавку вoдоводног материјала, фазонски
комада и водоводне араматуре, ситни фитинг-поцинчни, месингани и пвц програм
и ПЕ цијеви,, понуђачима:
1. „Хидроинжењеринг и Ецономиц“ д.о.о.
Бања Лука
2. „Процедо“ д.о.о. Бања Лука
3. „ГМГ- САНЕХ“ д.о.о. Бања Лука,
а након објаве Обавјештења о набавци на Порталу јавних набавки број: 256-7-1-53-2/15, Конкурентски захтјева за набавку вoдоводног материјала, фазонски
комада и водоводне араматуре, ситни фитинг-поцинчни, месингани и пвц програм
и ПЕ цијеви,, достављен је следећим понуђачима на њихов захтјев: „Термо клима“
Трн Лакташи, дана 23.042015.године и „Интерконт комерц“ д.о.о. Бања Лука, дана
24.04.2015.године.
Дана 04.05.2015.године извршено је јавно отварање понуда о чему је сачињен
Записник са отварања понуда који је благовремено путем факса достављен свим
понуђачима. Комисија за јавну набавку је благовремено и правилно извршила
отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће
записнике. Комисија је констатовала да су пристигле понуде сљедећих понуђача и
то по сљедећем редослиједу приспјећа:
1. „ИНТЕРКОНТ КОМЕРЦ“ д.о.о. Бања Лука, цијена понуде износи 31.565,75 КМ
(без ПДВ-а) , укупна цијена понуде са ПДВ-ом 36.931,93 КМ;
Удаљеност понуђача од сједишта Центра је 7 километара
(Подкритерији: цијена и оперативни трошак -удаљеност);
2. „ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ АНД ЕЦОНОМИЦ“ д.о.о. Бања Лука, цијена понуде
износи 30.205,15 КМ (без ПДВ-а) , укупна цијена понуде са ПДВ-ом 35.340,02 КМ;
Удаљеност понуђача од сједишта Центра је 2 километра
(Подкритерији: цијена и оперативни трошак -удаљеност).
Нема неблаговремено запримљених понуда.
На састанку одржаном 07.05.2015.године Комисија је приступила детаљном
прегледању свих достављених понуда , у циљу утврђивања да ли су достављени
сви тражени документи и да ли задовољавају квалификационе услове.
Комисија је једногласно констатовала да је понуђач „ИНТЕРКОНТ КОМЕРЦ“
д.о.о. Бања Лука испунио услове за учешће –квалификацију и доставио понуду у
складу са условима прописаним конкурентским захтјевом за доставу понуда, и иста
је прихватљива за уговорни орган.
Да понуда понуђача .„ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ АНД ЕЦОНОМИЦ“ д.о.о. Бања
Лука није прихватљива за уговорни орган због следећих разлога:
-

-

Дио тендерске документације, спецификација роба- (образац Анекс 2)
страница 1, 2 и 3, није попуњена у складу са т.д., односно колона гарантни
рок и колона стандард понуђеног квалитета робе –материјала које нуде;
Понуђач је доставио цертификате а нигдје у понуди није објашњено на који
се материјал који цертификат односи, са сигурношћу се не може закључити
шта се на шта односи;

Понуђач није доставио извод из каталога произвођача нити у било ком
другом облику произвођача материјала који нуди;
- Понуда није потпуна и не испуњава захтјеве из тендерске документације, те
се на основу члана 68.став (4) тачка и) понуда овог понуђача одбацује.
-

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија ,
правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену
приспјелих понуда, сходно критеријумима из тендерске докујментације.
У поступку оцјене проведеног поступка , руководилац уговорног органа ниоје
нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били
основ за неприхватање препоруке комисије за јавну набавку.
Увидом у приспјеле понуде и приложену документацију, неспорно је
комисија оцијенила, да је само једна понуда прихватљива, и то понуда понуђача
„ИНТЕРКОНТ КОМЕРЦ“ д.о.о. Бања Лука, те да исти има највећи број
бодова (100 бодова) примјеном члана 64. тачка 1. под а) Закона о јавним набавкама
БиХ (економси најповољнија понуда), те у складу са чланом 89.став 3. Закона о
јавним набавкама, предложила уговорном органу да са истим закључи уговор за
сукцесивну набавку вoдоводног материјала, фазонски комада и водоводне
араматуре, ситни фитинг-поцинчни, месингани и пвц програм и ПЕ цијеви, у
износу од 31.565,75 КМ без ПДВ-а, односно 36.931,93 КМ са ПДВ-ом , а што је
уговорни орган прихватио и одлучио као у диспозитиву ове Одлуке.
Поука о правном лијеку:
Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној
набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле
уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама БиХ или
подзаконских аката донесених на основу њега има право изјавити жалбу на
поступак. Жалба се изјављује у писаној форми Уговорном органу директно, или
препорученом поштанском пошиљком, у најмање 3 (три) примјерка у року од 5
(пет) дана од дана пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Број: 582 /15-O
Дана: 15.05.2015.год.

ДИРЕКТОР
Проф.др Миленко Шарић

