Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUPRES
OPĆINSKI NAČELNIK
KUPRES
Broj: 01/1-14-3-1397-4/17
Kupres, 13.11.2017. godine
Temeljem članka 69. stavak 2., toč. e), članka 70. stavak 1. i 4., Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) Općinski načelnik, donosi:

ODLUKU
o poništenju tendera za „Nabavku uredskog materijala za općinsku upravu
Općine Kupres za 2017./2018. - u godinu i Osnovnu školu fra „Miroslava
Džaje Kupres“ i raspisivanju novog tendera konkurentskog zahtjeva za
dostavu ponuda
Članak 1.
Donosi se Odluka o poništavanju postupka nabavke konkurentskog zahtjeva za dostavu
ponuda, vezano za „Nabavka uredskog materijala za općinsku upravu Općine Kupres
za 2017./2018. - u godinu i Osnovnu školu fra „Miroslava Džaje Kupres“, broj: 01/1-143-1397-1/17 od 26.10.2017. godine, objavljenog na Portalu Agencije za javne nabavke, broj:
12-7-1-13/17 od 26.10.2017. godine i raspisivanju novog tendera konkurentskog zahtjeva
za dostavu ponuda.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se dostavlja svim ponuđačima.
Postupak poništavanja „konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda“, vezano za
„Nabavku uredskog materijala za općinsku upravu Općine Kupres za 2017./2018. - u
godinu i Osnovnu školu fra „Miroslava Džaje Kupres“ i raspisivanju novog tendera
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, provest će se sukladno odredbama Zakona o
javnim nabavkama B i H.
O b r a z l o ž e nj e
Temeljem „konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda“ vezano za „Nabavku uredskog
materijala za općinsku upravu Općine Kupres za 2017./2018. - u godinu i Osnovnu školu
fra „Miroslava Džaje Kupres“, proveden je postupak prikupljanja ponuda.
Nakon izvršenog otvaranja ponuda dana 31.10.2017. godine, odnosno izvršene analize
ponuda Povjerenstvo za javne nabavke je utvrdilo da je cijena prihvatljive ponude znatno
veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, sukladno članku 69., stavak 2.,
točka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i postupak
dodjele ugovora je otkazan iz naprijed navedenih razloga.
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Povjerenstvo je predložilo načelniku da se za „Nabavku uredskog materijala za potrebe
Općinske uprave općine Kupres i Osnovnu školu fra „Miroslava Džaje“ u Kupresu“,
sklopi Okvirni Sporazum sa ponuđačem S.T.R. „Sprung“ Kupres, UZ UVJET, da
S.T.R. „Sprung“ Kupres kao dugogodišnji dobavljač Općine Kupres da popust na
ukupnu cijenu, obzirom da se ide na sklapanje okvirnog sporazuma sa izabranim
ponuđačem na četiri godine, a ukoliko ne da se poništi tender, jer cijena ponude od
13.174,33 KM bez PDV-a, odnosno 15.872,97 KM sa PDV-om, premašuje Općinski
proračun. Iako, je cijena ponude ponuđača „Tena“ d.o.o. Tomislavgrad niža u odnosu
na odabranog ponuđača, Povjerenstvo je prilikom razmatranja ponuda konstatiralo da
je ponuda ponuđača „Tena“ d.o.o. Tomislavgrad nepotpuna i odlučilo je odbaciti
zahtjev za sudjelovanje kao takvo. Ponuda je nepotpuna, sukladno članku 68., stavak 4.,
točka i) nije uvezana, ni numerirana, a Izjava iz članka 45. nije ovjerena pečatom
nadležne institucije, tj. Općine ili kod notara, a Izjava iz članka 52., nije ovjerena čak ni
pečatom firme ponuđača kao ni prečatom nadležne instutucije Općine ili kod notara.
Obzirom da je ponuđač S.T.R. „Sprung“ Kupres odbio dati popust na sveukupnu
cijenu, Općinski načelnik je pristupio poništenju tendera i raspisivanju novog
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.
Cijeneći navedeno činjenično stanje, Povjerenstvo za javne nabavke je konstatiralo, da postoje
uvjeti za poništavanje postupka nabavke iz članka 69. ZJN BiH, tj., postupak dodjele ugovora
je otkazan zbog toga što je cijena prihvatljive ponude znatno veća od osiguranih sredstava za
predmetnu nabavku, sukladno članku 69., stavak 2., točka e) Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14).
Temeljem svega naprijed navedenog, Općinski načelnik Općine Kupres, donio je Odluku kao
u dispozitivu.

PRAVNA POUKA:
Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra
da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu
ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na
postupak u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučeno poštanskom pošiljkom
u roku od 5 (pet) dana od dana kada je njegov podnosilac primio odluku odnosno obavještenja
o dodjeli ugovora.
Žalba se podnosi naručiocu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u dovoljnom
broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.
Ponuđač zadržava i druga prava žalbe utvrđena Zakonom o javnoj nabavci.

Dostaviti:
1. S.T.R. „Sprungu“ Kupres
2. „Teni“ d.o.o. Tomislavgrad
3. Povjerenstvu za javne nabavke
4. Službi za gospodarstvo, financije i
i inspekcijske poslove
5. a/a.

Općinski načelnik
_______________________________
Milan Raštegorac – Komo dipl.ecc.
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