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На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“ бр: 39/14), чланова
43. Правилника o јавним набавкама роба, услуга и радова број: 02-404/1 од 08.01.2015. год.,
приједлога Комисије и члана 77. Статута општине Пале („Службене новине града Источно Сарајево“
број: 16/14) Начелник општине Пале, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољније понуде
и додјели уговора понуђачу:
ЛОТ 1. „INK CONSTRUCTOR“ доо Бањалука;
ЛОТ 2. и ЛОТ 3. „ГРАЛЕКС“ доо Пале

Члан 1.
Овом одлуком уговор се додјељује на основу отвореног поступка бр: 02-361/83 од 25.04.2015.
год., објављеног на Порталу јавних набавки број: 1390-1-2-23-3-15/15 од 07.05.2015. год. и Сл.
гласнику БиХ број 39 од 18.05.2015. године за избор најповољније понуде за вршење услуга
пројектовања -израде инвестиционе техничке документације .

ЛОТ 1. израда идејног рјешења постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода
Пала;
ЛОТ 2. израда главног пројекта потисног цјевовода од пумпне станице „Врело Праче“ у
Врхпрачи до резервоара „Младост“ на Јахорини;
ЛОТ 3. израда главног пројекта повећања капацитета постојећег цјевовода од сабирног
басена „Прача“ до резервоара „Бистрица“
Члан 2.
Примјеном отвореног поступка извршено је прикупљање понуда. Констатовано је да је
пристигло 9 (девет) понуда - понуђача: „TOTAL PROJEKT“ доо Требиње, „INK CONSTRUCTOR“
доо Бања Лука, „HKP CONSULTING“ доо Бања Лука,
„IBIS“ доо Завидовићи,
„ES
HYDROTEHNICS“ доо Сарајево, „ROUTING“ доо Бања Лука, „IG“ Institut za građevinarstvo доо
Бања Лука, „GRALEKS“ доо Пале и „IPSA INSTITUT“ доо Сарајево.
Понуде од понуђача „TOTAL PROJEKT“ доо Требиње, „HKP CONSULTING“ доо Бања Лука и
„IPSA INSTITUT“ доо Сарајево одбачене су као непотпуне и не испуњавају све захтјеве из тендерске
документације сходно члану 68. Став 4. тачка i. Закона о јавним набавкама БиХ.
Понуда „TOTAL PROJEKT“ доо Требиње: није достављен Актуелни извод из судског регистра са
свим појединачно овјереним прилозима из којих се види да је понуђач регистрован за обављање
предметне дјелатности (тражени доказ не старији од 3 мјесеца сходно члану 13.6. тендерске
документације), а достављено је рјешење о регистрацији од 06.03.2012. године. Исти понуђач није
овјерио код надлежног органа Изјаву о испуњености услова из члана 45.став. 1. тачака од а) до д)

Закона, изјава је наиме потписана и овјерена од стране понуђача, такође није ни овјерена изјава о
интегритету, већ је само потписана од стране понуђача.
Понуда „HKP CONSULTING“ доо Бања Лука: није достављен Актуелни извод из судског регистра са
свим појединачно овјереним прилозима из којих се види да је понуђач регистрован за обављање
предметне дјелатности (тражени доказ не старији од 3 мјесеца сходно члану 13.6. тендерске
документације), а достављено је рјешење о регистрацији од 04.02.2014. године. Исти понуђач није
доставио овјерену изјаву понуђача да у случају уговора о услугама најмање 50% радне снаге за
извршење уговора су резиденти из БиХ, а сходно Одлуци о обавезној примјени преференцијалног
третмана домаћег у поступку јавних набавки (Сл.гласник БиХ бр: 103/14) тражену чланом 14.
Тендерске документације.
Понуда „IPSA INSTITUT“ доо Сарајево: није достављен Актуелни извод из судског регистра са свим
појединачно овјереним прилозима из којих се види да је понуђач регистрован за обављање предметне
дјелатности (тражени доказ не старији од 3 мјесеца сходно члану 13.6. тендерске документације), а
достављено је рјешење о регистрацији –рјешење о измјенама података од 03.07.2014. године.
Анализом и оцјеном понуда, примјеном критерија: најнижа цијена, Комисија је утврдила
редослијед-ранг листу понуда, сходно којој је за ЛОТ 1. првопласирана и најповољнија понуда
понуђача „INK CONSTRUCTOR“ доо Бања Лука са укупном цијеном од 14.566,50 КМ , а за ЛОТ
2. и ЛОТ 3. првопласирана и најповољнија понуда понуђача „ГРАЛЕКС“ доо Пале са укупном
цијеном од 6.727,50 КМ -лот 2. и 7.441,20 КМ -лот 3. и да исте у економском смислу у потпуности
задовољавају захтјеве уговорног органа; те је сходно томе и дата препорука да се додјела уговора
изврши наведеним понуђачима.
Изабрани понуђач обавезан је доставити доказе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) у
складу са чланом 72. став (3) тачка а) и овјерене копије докумената у вези са чланом 47. Закона о
јавним набавкама, у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Цијенећи наведено Начелник општине доноси одлуку као у диспозитиву.
Члан 3.
По окончању рока за жалбу, уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради закључења
одговарајућег уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавку
сходно захтјевима - условима уговорног органа наведеним у тендерској документацији и законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
ПРАВНА ПОУКА:
Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који
сматра да је уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више
одредби Закона о јавној набавци и/или подзаконских аката или правилника има право уложити жалбу
на поступак у писаној форми у року од 10 (десет) дана од дана пријема Одлуке о избору
најповољнијег понуђача. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или
препорученом поштанском пошиљком. Жалба се подноси у довољном броју примјерака, а који не
може бити мањи од 3 (три).
НАЧЕЛНИК
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