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Датум:

25.09.2017.

године

На основу члана

69. став (2) тачка д), члана 70. став (1), (2) и (4), Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник БиХ", број З9/14) и члана 48. став 1. тач. 7. Статута Мјешовитог Холдинга
"Електропривреда Републике Српске" Требиње - Матично предузеће а.д. Требиње, на
Препоруку Комисије за јавну набавку број: 1.1/ОЗ/1-1181-7/17 од 05.09.2017 године, у
поступку јавне набавке шпедитерских услуга за потребе трговања електричном енергијом на

SEEPEX берзи на територији Републике Србије, Управа Друштва доноси
ОДЛУКУ

о поништењу поступка јавне набавке
Члан

Прихвата

05.09.2017.

се

Препорука

Комисије

за

1.

јавне

набавке,

број:

1.1/ОЗ/1-1181-7/17

од

године и поништава се поступак јавне набавке шпедитерских услуга за потребе

трговања електричном енергијом на

SEEPEX

берзи на територији Републике Србије, покренут

доношењем Одлуке о покретању поступка јавне набавке шпедитерских услуга за потребе
трговања електричном енергијом на

SEEPEX

берзи на територији Републике Србије, број

1.1/ОЗ/1-1181-1/17 од 21.06.2017. године, из разлога што ниједна од примљених

понуда

није прихватљива.

Члан

2.

У складу са Препоруком Комисије за јавне набавке из члана

1.

Ове Одлуке, понуда

понуђача "Милшпедс" д.о.о., Београд, "Дунавшпед" д.о.о., Београд и

"La factura"д.o.o.,

Београд, се одбацују се као неприхватљива, јер нису достављене у складу са захтјевима из
Тендерске документације.

Члан

За

извршење ове

3.

Одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за

комерцијалне

послове.

Члан4.

Ова одлука објавит ће се на wеб-страници

www.ers.ba, истовремено са упућивањем
70. став (6)

понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом
Закона о јавним набавкама.
Члан

Ова

одлука

ступа

5.

на снагу даном доношења

и доставља се

учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом

71.

набавкама.

Регистровано нод Основног Судо у Требињу, бр рег. Уп РУ-1-1312-00; Матични бро1:

1756192;

Жиро рочуни.

НЛБ Розво1на банка а.д. Бања Луна: 562-008-00000195.{)3, Ново банка а.д Бања Луна· 555.{)09-00003093-95

Сбербанна.д Бања Луна. 567443-10000445-42, Pavlov1clnternatюnal Bank. 554-001.{)0002866-19
Ит Cred1t Bank а.д. Бања Лука: 551-030.{)0010905-37, КомерцUЈаnна банка ад. Бања Лука: 571-080.{)0000045-88

став

(2)

понуђачу који је
Закона о јавним

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је доношењем Одлуке о покретању поступка јавне

набавке шпедитерских услуга за потребе трговања електричном енергијом на
на територији Републике Србије, број

SEEPEX берзи

1.1/03/1-1181-1/17 од 21.06.2017. године.

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је

12.000,00

КМ.

Обавјештење о набавци објављено је на Порталу јавних набавки под бројем:

385-7-2-

99-3-44/17 од 25.08.2017.године.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем Генералног директора број:l.1/03/1-

1181-3/17 од 06.07.2017. године.
Комисија за јавну набавку сачинила је дана

05.09.2016. године Извјештај о раду са
препоруком за поништење поступка јавне набавке број: 1.1/03/1-1181-7/17 од 05.09.2017.
године.

У поступку по
правилно

Извјештају је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и

извршила отварање понуда

одговарајуће

записнике,

у

којима

је

и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила

утврђено

да

су

пристигле три

понуде,

које

су

благовремено запримљене.
Након детаљне

провјере докумената који су захтјевани у тендерској документацији,

Комисија је утврдила да

ниједна достављена

понуда

не

задовољава

квалификационе

критеријуме и не може бити предмет даљег разматрања из слиједећег разлога:

1.

Комисија за јавну набавку је утврдила да Понуда понуђача "Милшпед"д.о.о.,
Београд од

•

Тачком

13.

04.09.2017.

године није задовољила критеријуме, из следећих разлога:

Алинеја 13.З предметне Тендерске документације, Уговорни орган је

предвидио слиједећу обавезу понуђача:
Што се тиче економског и финансијског стања, у складу са чланом

47.

Закона, понуда ће бити

одбачена ако понуђач не испуни сљедеће минималне критеријуме:

-

укупан приход у претходној години не мањи од процијењене вриједности набавке у

сегменту пословања који је предмет уговора (шпедитерске услуге),

-

пословање без губитака у посљедњој години,

Као доказе за оцјену економског и финансијског стања понуђача,понуђач је био обавезан

доставити биланс успјеха за посљедњу финансијску годину, или од датума регистрације,
односно почетка пословања у предметном сегменту, ако је понуђач регистрован, односно
почео са радом прије мање од године,и потврде банака о солвентности које понуђач није
доставио!

•

Тачком

13.

Алинеја

13.5

предметне Тендерске документације, Уговорни орган је

предвидио слиједећу обавезу понуђача:

2

Што се тиче техничке и професионалне способности, понуђач треба испунити сљедеће
минималне услове:

Регистровану пословницу или сједиште понуђача на подручју надлежне царинске
испоставе у Републици Србији;
Минимум

5

лиценцираних

агената,

од

чега

минимум

3

лиценцирана

агената

овлашћена за подношење царинских докумената у надлежној царинској испостави у

Републици Србији;

Најмање један закључен уговор, за претходну годину, рачунајући од дана објаве
обавјештења на сајту јавних набавки, из области пружања шпедитерских услуга у ком

вриједност шпедитерских услуга није мања од процијењене вриједности ове набавке

{12.000,00
најмање

КМ) или

10 сачињених царинских докумената {за различите робе) у којима је

царинска основица већа од процијењене вриједности ове набавке, од чега најмање
два царинска документа за увозно и извозно царињење електричне енергије.

Као доказе за оцјену техничке и професионалне способности понуђача,понуђач је требао
доставити следећа документа:

копије

потврде о

регистрацији

пословнице

или

сједишта

понуђача

на

подручју

надлежне царине у Републици Србији {овјерене од стране понуђача);
листе лиценцираних агената са подацима о имену и презимену агента и броју
лиценце {овјерене од стране понуђача), са прилогом копија цертификата {овјерених
од стране понуђача);
изјаве, са подацима који лиценцирани агенти су овлашћени за подношење царинских

докумената у надлежној царини у Републици Србији {овјерене од стране понуђача) са
прилогом копија потврда или рјешење {овјерених од стране понуђача);
списка извршених уговора уз потврду о њиховој реализацији коју даје друга уговорна

страна. У случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од
уговорне стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве

потврде обезбиједе. Списак о уредно извршеним уговорима за царињење робе мора
садржавати сљедеће податке:

о

назив и сједиште уговорних страна или привредих субјеката;

о

предмет уговора;

о

вриједност уговора;

о

вријеме и мјесто извршења уговора;

о

наводе о уредно извршеним уговорима.

списка

10

основица

сачињених царинских докумената {за различите робе) у којима је царинска
већа

од процијењене вриједности ове

царинска документа за

извозно

и увозно

набавке,

од чега најмање два

царињење електричне

енергије,

мора

садржавати сљедеће податке:

о

назив и сједиште увозника/извозника;

о

уобичајени трговачки назив робе;

о

царинска основица;

о

вријеме и мјесто сачињених царинских докумената,

са прилогом копија царинских докумената {овјерених од стране понуђача);
Понуђач 11 Милшпед"д.о.о., Београд у својој понуди од 01.09.2017.године није доставио
ниједан од наведених докумената!

3

•

Тачком

18.

предметне Тендерске документације, Уговорни орган је предвидио

следећу обавезу понуђача:
Образац за цијену понуде је дат као Анекс

2 Тендерске документације.

Понуђачи су дужни доставити попуњен образац за цијену понуде у складу са свим

захтјевима који су дефинисани, за све ставке које су садржане у обрасцу. У случају да
понуђач пропусти попунити образац у складу са постављеним захтјевима, за све ставке
које су наведене, његова понуда ће бити одбачена.

Понуђач је дужан дати понуду за све ставке, водећи при томе рачуна да укупан збир цијена
свих ставки у обрасцу не може бити О.
Понуђач "Милшпед"д.о.о., Београд није испунио образац за цијену понуде у складу са свим
захтјевима који су дефинисани, и на тај начин није поступио у складу са тачком

18. Тендерске

документације!

У складу са одредбама Члана
документације

и

из

свега

13.

(Алинеја

наведеног,

13.3.

пошто

и Алинеја
понуђач

13.5).

и Чланом

18.

"Милшпед"д.о.о.,

доставио доказе да испуњава услове захтјеване Тендерским документом

Тендерске

Београд,

,

није

понуда овог

Понуђача се одбацује као неприхватљива, те се неће узимати у разматрање.

2.

•

Комисија за јавну набавку је утврдила да Понуда понуђача "Дунавшпед"д.о.о.,
Београд од

01.09.2017.

Тачком

Алинеја

13.

године није задовољила следеће критеријуме:

13.3

предметне Тендерске документације, Уговорни орган је

предвидио слиједећу обавезу понуђача:
Што се тиче економског и финансијског стања, у складу са чланом

47.

Закона, понуда ће бити

одбачена ако понуђач не испуни сљедеће минималне критеријуме:

-

укупан приход у претходној години не мањи од процијењене вриједности набавке у

сегменту пословања који је предмет уговора (шпедитерске услуге),

пословање без губитака у посљедњој години,
Као доказе за оцјену економског и финансијског стања онуђача,понуђач је био обавезан

доставити биланс успјеха за посљедњу финансијску годину, или од датума регистрације,
односно почетка пословања у предметном сегменту, ако је понуђач регистрован, односно

почео са радом прије мање од године,и потврде банака о солвентности које понуђач није
доставио!

•

Тачком

Алинеја

13.

13.5

предметне Тендерске документације, Уговорни орган је

предвидио слиједећу обавезу понуђача:
Што се тиче техничке и професионалне способности, понуђач треба испунити сљедеће
минималне услове:

Регистровану пословницу или сједиште понуђача на подручју надлежне царинске

испоставе у Републици Србији;
Минимум

5

лиценцираних

агената,

од

чега

минимум

3

лиценцирана

агената

овлашћена за подношење царинских докумената у надлежној царинској испостави у
Републици Србији;
Најмање један закључен уговор, за претходну годину, рачунајући од дана објаве

обавјештења на сајту јавних набавки, из области пружања шпедитерских услуга у ком

4

вриједност шпедитерских услуга није мања од процијењене вриједности ове набавке

(12.000,00 КМ) или
10 сачињених царинских докумената (за различите робе) у којима је

најмање

царинска основица већа од процијењене вриједности ове набавке, од чега најмање
два царинска документа за увозно и извозно царињење електричне енергије.

Као доказе за оцјену техничке и професионалне способности понуђача,понуђач је требао
доставити следећа документа:

копије

потврде о

регистрацији

пословнице или сједишта

понуђача

на

подручју

надлежне царине у Републици Србији (овјерене од стране понуђача);
листе лиценцираних агената са подацима о имену и презимену агента и броју
лиценце (овјерене од стране понуђача), са прилогом копија цертификата (овјерених
од стране понуђача);
изјаве, са подацима који лиценцирани агенти су овлашћени за подношење царинских

докумената у надлежној царини у Републици Србији (овјерене од стране понуђача) са
прилогом копија потврда или рјешење (овјерених од стране понуђача);
списка извршених уговора уз потврду о њиховој реализацији коју даје друга уговорна

страна. У случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од
уговорне стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве

потврде обезбиједе. Списак о уредно извршеним уговорима за царињење робе мора
садржавати сљедеће податке:

о

назив и сједиште уговорних страна или привредих субјеката;

о

предмет уговора;

о

вриједност уговора;

о

вријеме и мјесто извршења уговора;

о

наводе о уредно извршеним уговорима.

списка

10

сачињених царинских докумената (за различите робе) у којима је царинска

основица

већа од процијењене вриједности ове набавке, од чега

царинска документа за

извозно и увозно

царињење

најмање два

електричне енергије, мора

садржавати сљедеће податке:

о

назив и сједиште увозника/извозника;

о

уобичајени трговачки назив робе;

о

царинска основица;

о

вријеме и мјесто сачињених царинских докумената,

са прилогом копија царинских докумената (овјерених од стране понуђача);
Понуђач "Дунавшпед"д.о.о., Београд у својој понуди од 01.09.2017.године није доставио
ниједан од наведених докумената!

•

Тачком

18.

предметне Тендерске документације, Уговорни орган је предвидио

слиједећу обавезу понуђача:

Образац за цијену понуде је дат као Анекс

2 Тендерске документације.

Понуђачи су дужни доставити попуњен образац за цијену понуде у складу са свим
захтјевима који су дефинисани, за све ставке које су садржане у обрасцу. У случају да
понуђач пропусти попунити образац у складу са постављеним захтјевима, за све ставке
које су наведене, његова понуда ће бити одбачена.

5

.

Понуђач је дужан дати понуду за све ставке, водећи при томе рачуна да укупан збир цијена
свих ставки у обрасцу не може бити О.
Понуђач "Дунавшпед"д.о.о., Београд није испунио образац за цијену понуде у складу са
свим захтјевима који су дефинисани,и на тај начин није поступио у складу са тачком

18.

Тендерске документације!
У складу са одредбама Члана

документације и

13.

(Алинеја

из свега наведеног,

13.3.

и Алинеја

и Чланом

13.5).

18.

Тендерске

пошто понуђач "Дунавшпед"д.о.о., Београд, није

доставио доказе да испуњава услове захтјеване Тендерским документом

,

понуда овог

Понуђача се одбацује као неприхватљива, те се неће узимати у разматрање.

3.

Комисија за јавну набавку је утврдила да Понуда понуђача
Београд од

•

Тачком

"La factura"д.o.o.,

04.09.2017. године није задовољила критеријуме, из следећих разлога:
Алинеја

13.

13.3

предметне Тендерске документације, Уговорни орган је

предвидио слиједећу обавезу понуђача:
Што се тиче економског и финансијског стања, у складу са чланом

47. Закона, понуда ће бити

одбачена ако понуђач не испуни сљедеће минималне критеријуме:

-

укупан приход у претходној години не мањи од процијењене вриједности набавке у

сегменту пословања који је предмет уговора (шпедитерске услуге),
пословање без губитака у посљедњој години,
Као доказе за оцјену економског и финансијског стања онуђача,понуђач је био обавезан
доставити биланс успјеха за посљедњу финансијску годину, или од датума регистрације,
односно почетка пословања у предметном сегменту, ако је понуђач регистрован, односно

почео са радом прије мање од године,и потврде банака о солвентности које понуђач није
доставио!

•

Тачком

Алинеја

13.

13.5

предметне Тендерске документације, Уговорни орган је

предвидио слиједећу обавезу понуђача:
Што се тиче техничке и професионалне способности, понуђач треба испунити сљедеће
минималне услове:

Регистровану пословницу или сједиште понуђача на подручју надлежне царинске

испоставе у Републици Србији;
Минимум

5

лиценцираних

агената,

од

чега

минимум

3

лиценцирана

агената

овлашћена за подношење царинских докумената у надлежној царинској испостави у
Републици Србији;
Најмање један закључен уговор, за претходну годину, рачунајући од дана објаве

обавјештења на сајту јавних набавки, из области пружања шпедитерских услуга у ком
вриједност шпедитерских услуга није мања од процијењене вриједности ове набавке

(12.000,00
најмање

КМ) или

10

сачињених царинских докумената

(за

различите робе) у којима је

царинска основица већа од процијењене вриједности ове набавке, од чега најмање
два царинска документа за увозно и извозно царињење електричне енергије.

Као доказе за оцјену техничке и професионалне способности понуђача,понуђач је требао
доставити следећа документа:
копије

потврде о

регистрацији

пословнице

или

сједишта

понуђача

на

подручју

надлежне царине у Републици Србији (овјерене од стране понуђача);

6

листе лиценцираних агената са подацима о имену и презимену агента и броју

лиценце (овјерене од стране понуђача), са прилогом копија цертификата (овјерених
од стране понуђача);
изјаве, са подацима који лиценцирани агенти су овлашћени за подношење царинских

докумената у надлежној царини у Републици Србији (овјерене од стране понуђача) са

прилогом копија потврда или рјешење (овјерених од стране понуђача);
списка извршених уговора уз потврду о њиховој реализацији коју даје друга уговорна

страна. У случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од
уговорне стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве

потврде обезбиједе. Списак о уредно извршеним уговорима за царињење робе мора
садржавати сљедеће податке:

о

назив и сједиште уговорних страна или привредих субјеката;

о

предмет уговора;

о

вриједност уговора;

о

вријеме и мјесто извршења уговора;

о

наводе о уредно извршеним уговорима.

списка

10

сачињених царинских докумената (за различите робе) у којима је царинска

основица

већа од процијењене вриједности ове набавке, од чега најмање два

царинска документа

за

извозно

и увозно царињење електричне енергије, мора

садржавати сљедеће податке:

о

назив и сједиште увозника/извозника;

о

уобичајени трговачки назив робе;

о

царинска основица;

о

вријеме и мјесто сачињених царинских докумената,

са прилогом копија царинских докумената (овјерених од стране понуђача);

Понуђач

"La

factura"д.o.o., Београд у својој понуди

од

01.09.2017.године није

доставио ниједан од наведених докумената!

•

Тачком

18.

предметне Тендерске документације, Уговорни орган је предвидио

слиједећу обавезу понуђача:

Образац за цијену понуде је дат као Анекс

2 Тендерске документације.

Понуђачи су дужни доставити попуњен образац за цијену понуде у складу са свим
захтјевима који су дефинисани, за све ставке које су садржане у обрасцу. У случају да
понуђач пропусти попунити образац у складу са постављеним захтјевима, за све ставке
које су наведене, његова понуда ће бити одбачена.

Понуђач је дужан дати понуду за све ставке, водећи при томе рачуна да укупан збир цијена
свих ставки у обрасцу не може бити О.

Понуђач

свим

"La factura"д.o.o., Београд није испунио образац за цијену понуде у складу са
захтјевима који су дефинисани,и на тај начин није поступио у складу са тачком 18.

Тендерске документације!

У складу са одредбама

Члана

13.

{Алинеја

13.3.

и Алинеја

Тендерске документације и из свега наведеног, пошто понуђач

"La

13.5).

и

Чланом

18.

factura"д.o.o., Београд,

није доставио доказе да испуњава услове захтјеване Тендерским документом

,

понуда овог

Понуђача се одбацује као неприхватљива, те се неће узимати у разматрање.

7

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија,
правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјелих

понуда, у складу са критеријумима из Одлуке о покретању поступка набавке.
У

поступку

оцјене

проведеног

поступка,

Управа

Друштва

није

нашла

разлоге,

неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање

Препоруке Комисије за јавне набавке.
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је

одбацивање понуда

и

поништење поступка

извршено у складу са Законом о јавним

набавкама, подзаконским актима, интерним актима и тендерским документом.
Из наведених разлога, примјеном члана
те члана

48.

став

1.

тачка

7.

69.

став

2.

тачка д) Закона о јавним набавкама,

Статута Матичног предузећа, одлучено је као у члану

1.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, у складу са одредбама члана
тачка д. Закона о јавним набавкама, у року од

10 дана

101.

став

1.

од дана пријема ове Одлуке.

ЗА УПРАВУ ДРУШТВА

B.i!it.

Генералног директора

Достављено:

Понуђачима,
Комисији за набавке,

Архиви а/а.
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