Број: 3640/21
Датум: 17.11.2021. године
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број 39/14), члана 40. Статута Јавне установе Спортски центар „Борик“
(бр. 684/08, 845/09, 1519/11, 312-2/17 и 3408/18), члана 12. Правилника о јавним
набавкама Јавне установе Спортски центар „Борик“ (број 1040-4/15 и 2627-3/15) и
препоруке Комисије за јавну набавку из Записника о прегледу и оцјени понуда број:
3589/21 од 11.11.2021. године у поступку јавне набавке и уградње робе – ЛЕД расвјета,
Директор ЈУ СЦ „Борик“, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
I
Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број: 3589/21 од 11.11.2021.
године и Уговор за јавну набавку и уградњу ЛЕД расвјете додјељује се понуђачу
„ABC Solutions“ доо Бања Лука, за понуђену цијену понуде од 29.335,00 КМ без
ПДВ-а.
II
Уговор о набавци биће достављен на потпис изабраном понуђачу у року од десет
(10) дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавјештени о избору најповољније
понуде. Најповољнији понуђач из тачке I ове одлуке је дужан, у року од три (3) дана од
дана пријема обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе којима
доказује своју личну способност и вјеродостојност дате изјаве, а ови документи су
наведени у члану 45. став (2) тачака од а) до д) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“ број 39/14) и у тачки 6.1.1. тендерске документације. Најповољнији
понуђач је дужан доставити оригинале или овјерене фотокопије наведених докумената
и не смију бити старији од три (3) мјесеца рачунајући од дана достављања понуде.
III
Ова одлука биће објављена на web страници Јавне установе Спортски центар
„Борик“, истовремено са слањем исте понуђачима који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
IV
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
4343/20 од 30.12.2020. године и Одлуком о измјени одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 3140/21 од 13.10.2021. године.
Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева, темељом критеријума
„економски најповољнија понуда“.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 30.000,00 КМ.
Тендерска документација конкурентског захтјева број 181/21 од 21.01.2021. године је
објављена на Портал јавних набавки дана 21.01.2021. године.
Обавјештење о набавци број: 224-7-1-53-3-8/21 је објављено на Портал јавних набавки
дана 21.01.2021. године.
Измјене тендерске документације конкурентског захтјева број 3150/21 од 15.10.2021.
године објављене на Портал јавних набавки дана 15.10.2021. године.
Исправке за Обавјештење о набавци број: 224-7-1-53-8-15/21 објављене на Портал
јавних набавки дана 15.10.2021. године.
Након објављивања тендерске документације и обавјештења о набавци на портал
јавних набавки дана 21.01.2021. године, понуђачи који су у предвиђеном року преузели
предметну тендерску документацију према Извјештају о преузимању тендерске
документације од стране понуђача са портала јавних набавки, су:
1. „INTER-COM“ ДОО ЗЕНИЦА
2. „MINEL-SCHREDER“ ДОО БЕОГРАД
3. „PROINTER ITSS DOO BANJA LUKA – ČLAN INFINITY INTERNATIONAL
GROUP“
4. „NEXEN“
5. „ABC SOLUTIONS“ ДОО
6. ЕЛЕКТРОЦЕНТАР ПЕТЕК ДОО ТУЗЛА
7. ЕКАПИЈА ДОО
8. „DETA COMERC“ ДОО
9. ГРАДПРОМ ДОО СРБАЦ
10. ГС ИЗГРАДЊА
11. „ELMEX“
12. „LED VISION“
13. ЕЛМАТИНГ ДОО
14. ТЕСЛАЛУКС ДОО САРАЈЕВО
15. ИНСТРУМЕНТС
16. ЕЛЕКТРО ТИМ ДОО
17. „EPIC“ ДОО КАЛЕСИЈА
18. АНТЕНА-НЕТ ДОО
19. „BBS EUROPE“
20. „SECTOR SECURITY“ ДОО БАЊА ЛУКА
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21. ЕЛИОС ДОО
22. „K-M SOLUTIONS“ ДОО
23. МТ МОДЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
24. „SET UP S“
25. ДЕСКИНЖЕЊЕРИНГ
26. ИНСТАЛАТЕР ЕЛЕКТРОГРАДЊА
27. РАГНИ-ИЦ ДОО
28. ЛУМИНОС ДОО
29. „MALCOM“ ДОО
30. „AUDIO TEAM“
31. САНА ТЕХНИКА
32. ЛЕД ИТ ДОО
33. „MIPEX AUTO RS“ ДОО
34. „KOPKOMERC“ ДОО
35. ДОС ЕЛЕКТРО ДОО
36. НРГ ДОО
37. ЕРИНГ ДОО ЖИВИНИЦЕ
38. „TELEMAX“ ДОО
39. ЕЛЕКТРОКОВИНА ДОО
40. ЕЛНОС БЛ ДОО БАЊА ЛУКА
41. САША ТРАДЕ
42. ЕЛЕКТРООБНОВА ДОО
43. „EURO MEDIA GROUP“
Након објављивања измјене тендерске документације и исправке за обавјештење о
набавци на портал јавних набавки дана 15.10.2021. године, понуђачи који су у
предвиђеном року преузели предметну тендерску документацију према Извјештају о
преузимању тендерске документације од стране понуђача са портала јавних набавки,
су:
1. САША ТРАДЕ
2. ЕКАПИЈА ДОО
3. „LED VISION“
4. „NEXEN“
5. ЕЛЕКТРООБНОВА ДОО
6. ЕЛЕКТРО ТИМ ДОО
7. „MINEL-SCHREDER“ ДОО БЕОГРАД
8. ЛЕД ИТ ДОО
9. „MANDRA COMPANY“ ДОО
10. „BBS EUROPE“
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11. „ABC SOLUTIONS“ ДОО
12. ЕЛНОС БЛ ДОО БАЊА ЛУКА
13. НЕОС ДОО МОСТАР
14. ПРОФИНГ ДОО БАЊА ЛУКА
15. БМ ЕЛЕКТРИКА ДОО
Крајњи рок за доставу понуда је био 04.11.2021. године до 12:00 часова.
У остављеном року за доставу понуда, благовремено су стигле три (3) понуде од
сљедећих понуђача:
1. Понуђач „H&G“ доо Бања Лука, понуда примљена 02.11.2021. године у 11:36
часова, број протокола понуде код уговорног органа је 3432.
2. Понуђач „Profing“ доо Бања Лука, понуда примљена 04.11.2021. године у 11:24
часова, број протокола понуде код уговорног органа је 3505.
3. Понуђач „ABC Solutions“ доо Бања Лука, понуда примљена 04.11.2021. године у
11:38 часова, број протокола понуде код уговорног органа је 3507.
Комисија за јавну набавку и уградњу ЛЕД расвјете именована је Рјешењем број:
4344/20 од 30.12.2020. године.
Комисија за јавну набавку је извршила јавно отварање понуда дана 04.11.2021. године
са почетком у 12:30 часова, а што је констатовано Записником о отварању понуда број
3517 од 04.11.2021. године.
Комисија за јавну набавку је даље извршила преглед, анализу и оцјену приспјелих
понуда, а у складу са процедурама и правилима утврђеним Законом о јавним набавкама
БиХ, условима који су тражени тендерском документацијом и припадајућим
подзаконским актима, о чему је сачинила Записник о прегледу и оцјени понуда број
3589/21 од 11.11.2021. године, у којем је утврђено сљедеће:
- Да је укупан број пристиглих понуда 3;
- Да су благовремено запримљене 3 понуде;
- Да није било неблаговремено запримљених понуда.
- Анализа пристиглих понуда је извршена и констатовано је сљедеће:
ПОНУДА 1.
Понуђач: „H&G“ доо Бања Лука, понуда примљена 02.11.2021. године у 11:36
часова
Комисија је увидом у Извјештај о преузимању тендерске документације од стране
понуђача утврдила да Понуђач „H&G“ доо Бања Лука није преузео тендерску
документацију са портала јавних набавки. Уговорни орган је у складу с чланом 9.
Упутства о допунама упутства о условима и начину објављивања обавјештења и
достављања извјештаја у поступцима јавних набавки у информационом систему "Енабавке", објавио тендерску документацију и измјене тендерске документације
конкурентског захтјева за достављање понуда, истовремено с објавом обавјештења о
набавци и исправке обавјештења о набавци. Тендерска документација која је објављена
у систему „Е-набавке“, понуђачима не може бити доступна на друге начине предвиђене
чланом 55. став (1) тачке: а) б) и ц) Закона. Из наведеног јасно произилази да у случају
када уговорни орган тендерску документацију објави у систему „Е-набавке“, то постаје
једини могући начин преузимања тендерске документације у том поступку. Привредни
субјекат, из члана 2. став (1) тачка ц) Закона, који је завршио поступак регистрације у

4

информационом систему "Е-набавке", без новчане накнаде преузима тендерску
документацију у систему "Е-набавке". Према томе, сваки понуђач који има намјеру
учествовати у поступку јавне набавке дужан је преузети тендерску документацију са
портала јавних набавки јер је иста предуслов и материјал за припрему понуде. Систем
„Е-набавке“ је развијен у складу са Законом и подзаконским актима, те у складу са тим
постоје одређене валидације. У ситуацији кад је тендерска документација објављена на
порталу јавних набавки и када уговорни орган објављује обавјештења о додјели
уговора, односно доставља извјештаје, тада систем омогућава одабир само оних
понуђача које је сам систем евидентирао као преузимаоце тендерске документације на
порталу јавних набавки. С обзиром да ,,Понуђач „H&G“ доо Бања Лука није преузео
тендерску документацију са портала јавних набавки, те из тог разлога није испунио
услов за учешће у овом поступку јавне набавке, његова понуда није могла бити предмет
прегледа и оцјене понуда. Поред претходно наведеног, Комисија је констатовала да
понуда понуђача „H&G“ доо Бања Лука није достављена ни у складу са тачком 9.
тендерске документације (Припрема и начин доставе понуда), односно листови понуде
нису чврсто увезани, тј. укоричени у књигу или други увез који је осигуран
јемствеником, стране нису нумерисане, није достављена копија понуде.
ПОНУДА 2.
Понуђач: „Profing“ доо Бања Лука, понуда примљена 04.11.2021. године у 11:24
часова
Увидом у приложену документацију понуђача „Profing“ доо Бања Лука и суштинском
провјером садржаја и валидности документације која се односи на испуњавање
тражених услова, а који се односе на чл. 45. став (1) ЗЈН - лична способност, чл. 46. ЗЈН
– способност за обављање професионалне дјелатности и чл. 52. ЗЈН - Изјава, као и
осталих услова захтјеваних тендерском документацијом, Комисија је утврдила да
пријављени понуђач испуњава формално правне и техничке услове односно захтјеве
уговорног органа због чега се сматра квалификованим понуђачем, односно да је понуда
прихватљива и да може бити предмет вредновања према критеријумима утврђеним
Обавјештењем о набавци, односно тендерском документације.
ПОНУДА 3.
Понуђач: „ABC Solutions“ доо Бања Лука, понуда примљена 04.11.2021. године у
11:38 часова
Увидом у приложену документацију понуђача „ABC Solutions“ доо Бања Лука и
суштинском провјером садржаја и валидности документације која се односи на
испуњавање тражених услова, а који се односе на чл. 45. став (1) ЗЈН - лична
способност, чл. 46. ЗЈН – способност за обављање професионалне дјелатности и чл. 52.
ЗЈН - Изјава, као и осталих услова захтјеваних тендерском документацијом, Комисија је
утврдила да пријављени понуђач испуњава формално правне и техничке услове
односно захтјеве уговорног органа због чега се сматра квалификованим понуђачем,
односно да је понуда прихватљива и да може бити предмет вредновања према
критеријумима утврђеним Обавјештењем о набавци, односно тендерском
документације. Даљом анализом и провјером рачунске исправности понуде, Комисија
је утврдила да постоји рачунска грешка у укупној цијени понуде, и то у Анексу 2 –
Образац за цијену понуде, тако да цијена понуде није 29.334,50 КМ, већ је 29.335,00
КМ, што представља разлику од 0,50 фенинга. С тим у вези исти погрешан износ је
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наведен и у Анексу 1 – Образац за понуду у тачки 3. Цијена понуде. Комисија је
понуђачу упутила Захтјев за прихватање исправке рачунске исправности понуде број
3568/21 од 10.11.2021. године, те у захтјеваном року запримила Сагласност понуђача за
исправку рачунске грешке број 3576 од 11.11.2021. године.
Комисија је даље према методологији вредновања понуда предвиђеној тендерском
документацијом приступила оцјени прихватљивих понуда у складу са утврђеним
критеријумом „економски најповољнија понуда“ са подкритеријумима: Цијена (85%) и
Рок испоруке (15%).
Табеларни преглед прихватљивих понуда понуђача према редосљеду приспјећа понуда
је сљедећи:
Редни
број

Понуђач

1. Подкритеријум
Цијена (85%)

2. Подкритеријум
Рок испоруке (15%)

Укупно

Цијена

Број
бодова

Рок
испоруке

Број
бодова

Број
бодова

1.

„Profing“ доо Бања
Лука

29.954,50

83,24

10 дана

1,50

84,74

2.

„ABC Solutions“ доо
Бања Лука

29.335,00

85

1 дан

15

100

Листа рангираних понуда након извршене оцјене понуда је сљедећа:
Редни
број

Назив понуђача

Укупан број бодова

1.

„ABC Solutions“ доо
Бања Лука

100

2.

„Profing“ доо Бања
Лука

84,74

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија,
правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену
приспјелих понуда, сходно критеријима из тендерске документације.
У поступку оцјене проведеног поступка, Директор ЈУ СЦ „Борик“ није нашао разлоге,
неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање
препоруке Комисије за јавну набавку.
Наиме, у поступку је оцјењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је
избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским актима и тендерском документацијом.
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