РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:02-404-134/15
Датум:18.12.2015.
На основу члана 100. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (''Сл.гласник БиХ'',
број: 39/14) и члана 44. Правилника o јавним набавкама роба, услуга и радова (Сл.гласник Града
Бијељина'', број:24/15) у поступку јавне набавке роба број: СЗП-11/15,, Градоначелник
д о н о с и:
ОДЛУКУ
Жалба уложена од стране понуђача Д.О.О. ''КЕЦКОМ'', Бања Лука на Одлуку о избору
најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роба број СЗП-11/15: ''Набавка робе за
одржавање хигијене просторија и објеката градске управе града Бијељина'' се дјелимично усваја и
као најповољнији понуђач оцијењује и бира се понуђач Д.О.О.''Кецком'', Бања Лука, а Одлука о
избору најповољнијег понуђача број:02-404-134/15 од 11.12.2015.године се ставља ван снаге и
замјењује се овом Одлуком.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Д.О.О. ''КЕЦКОМ'', Бања Лука на Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку
јавне набавке роба број СЗП-11/15: ''Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката
градске управе града Бијељина'' која је благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног лица.
Жалилац у жалби истиче да у Одлуци о избору најповољнијег понуђача, као и у записнику о
оцјени понуда број 02-404-134/15 од 09.12.2015. године није констатован, а ни примјењеван
преферeнцијални третман домаћег, који је предвиђен тендерском документацијом, а који омогућује
умањење цијене понуде за 15% за 2015. и 2016. годину. Даље наводе да су они доставили потврду
Привредне коморе Републике Српске, како је то тражено тендерском документацијом, те да је
потребно жалбу уважити, умањити њихову цијену за 15%, те извршити поновно вредновање
понуда. У допуни жалбе понуђач је такође истакао и то да се провјери доказ који се односи
потврду банке о солвентности, образлажући то чињеницом да имају сазнања да понуђач ДОО
''Дефетер'' Сарајево нема валидну потврду.
Уговорни орган је размотрио наводе жалбе на тендерску документацију и утврдио да су
исти дјелимично основани. Основани су у погледу навода који се тиче примјене преференцијалног
третмана. Тачком 19. тендерске документације прописано је следеће: Уговорни орган обавезно
примјењује преференцијални третман домаћег (преференцијални третман цијене) из Закона и
подзаконских аката. Преференцијални третман цијена ће се примјењивати само у сврху поређења
понуда према члану 67. Закона.Приликом рачунања цијена из понуда, у сврху поређења понуда,
цијена из домаћих понуда ће бити умањена за преференцијални фактор у складу са Одлуком о
обавезном коришћењу преференцијалног третмана домаћег у поступку јавних набавки ("Службени
гласник БиХ", број: 103/14). Приликом обрачуна цијена понуда, у сврху упоређивања понуда,
умањити цијене домаћих понуда за преференцијални фактор од: 15% за уговоре који се
додијељују у 2015 . и 2016. години 10% за уговоре који се додијељују од 2017. до 2018. године и
5 % за уговоре који се додијељују у 2019. години Примјена преференцијалног фактора је
исључена у односу на земље потписнице Анекса 1 Споразума о измјени и приступању
централноевропском споразуму о слободној трговини-консолидована верзија Централноевропског
споразума о слободној трговини (ЦЕФТА 2006.) Домаће понуде су понуде које подносе правна или
физичка лица са сједиштем у БиХ и која су регистрована у складу са Законима и БиХ и код којих
најмање 50% укупне вриједности од понуђених роба има поријекло из БиХ. Докази којима
понуђачи доказују да подлијежу примјени преференцијаног третману домаћег: за робе понуђачи
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ће навести замљу поријекла у понуди и доставити потврду привредне коморе о поријеклу робе .
Дакле, из садржине тачке 19. произилази да је потребно да понуђач достави потврду привредне
коморе, те да за робу наведе понуду поријекла у понуди, што је у конкретном случају жалилац,
Д.О.О.’’Кецком’’ и учинио, обзиром да је у понуди доставио оригинал потврде Привредне коморе
Републике Српске број 04-08-1702/15 од 30.11.2015. године о поријеклу робе, а у обрасцу за цијену
понуде је уредно попунио рубрике која се односе на земљу поријекла робе. Детаљним прегледом
попуњеног обрасца за цијену понуде тврђено је да у понуди жалиоца више од 50% укупне
вриједности од понуђених роба има поријекло из БиХ, те се она као таква сматра домаћом понудом,
те да у конкретном случају није искључена примјена преференцијалног фактора, чиме су се стекли
услови да понуда жалиоца буде умањена за преференцијални фактор у складу са Одлуком о
обавезном коришћењу преференцијалног третмана домаћег у поступку јавних набавки ("Службени
гласник БиХ", број: 103/14) и то у проценту од 15% (уговор се додијељује у 2015. години). Сходно
томе, а имајући у виду чињеницу да приликом вредновања понуда комисија у случају жалиоца није
примјенила преференцијани третман домаћег, то је жалба у том дијелу основана. Што се тиче
жалбених навода који се односе на потврду о солвентности, увидом у понуду понуђача ДОО
''Дефтер'' Сарајево, утврђено је да су доставили копије девет потврда банака, издатих у периоду од
20.11.2015. до 24.11.2015. године, којом банке потврђују да рачун ДОО ''Дефтер'' Сарајево није био
блокиран у задњих 6 мјесеци, што је у складу с тендерском документацијом, па су у том дијелу
жалбени наводи неосновани.
Због основаности навода везаних за примјену префернцијалног третмана поново је
извршено разматрање и вредновање достављених понуда у поступку јавне набавке СЗП – 11/15 и
утврђено је следеће:
- понуда понуђача Д.О.О. ‘’Мојић’’, Бијељина није у складу са тендерском
документацијом јер су доставили Изјаву да рачун није блокиран која је издата
13.07.2015.године, а тендерском документацијом је прописано да изјава не смије бити
старија од три мјесеца и из наведеног разлога је елиминисана из поступка вредновања
- понуде понуђача: Д.О.О.’’R&S'' Вогошћа, Д.О.О. ''Кецком'', Бања Лука, Д.О.О. ''Дефтер'',
Сарајево, Д.О.О.''Грађа промет'' Бијељина и Д.О.О.'' Јовановић комерц'' Бијељина
испуњавају услове прописане тендрском документацијом
- понуда понуђача Д.О.О. ''Кецком'' Бања Лука због примјене преференцијалног третмана
а у складу са тачком 19. тендерске документације, цијена њихове понуде и Одлуком о
обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег има се умањити за 15%,
искључиво у сврху упоређивања понуда те након умањења њихова понуда умјесто
21.721,64 КМ износи 18.463,39КМ.
На основу критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће понуде и примјене
префернцијалног третмана домаћег извршено је вредновање и утврђена следећа ранг листа:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Понуђач
Д.О.О. ''Кецком'' Бања Лука
Д.О.О. ''Дефтер'' Сарајево
Д.О.О.’’R&S'' Вогошћа
Д.О.О. ''Јовановић комерц'' Бијељина
Д.О.О. ''Грађа промет'' Бијељина

Понуђена цијена
21.721,64 КМ
19.505,47 КМ
24.871,81 КМ
30.061,90 КМ
32.541,86 КМ

и оцијењено је да је најповољнији понуђач:
Кецком
'' Бања Лука
Д.О.О. ''
''Кецком
Кецком''
Лука,, са понуђеном цијеном у бруто износу од : 21.721,64 КМ
Изабрани понуђач дужан је да у року од 7 (седам) дана од дана пријема ове Одлуке достави
оригинал или овјерене копије докумената којим потврђује вјеродостојност доствљених изјава из
члана 45. и 47. Закона о јавним набавкама БиХ.
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Уколико изабрани понуђач у горе наведеном року не достави тражену документацију
уговорни орган у складу са чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља предлог
Уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача.
На основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби, посредством
уговорног органа у року од пет дана од дана пријема ове одлуке.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић
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