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            Bosna i Hercegovina  
  Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanska županija  
           OPĆINA ČAPLJINA  
         NAČELNIK OPĆINE  
Povjerenstvo za provedbu  
postupka javne nabave 
 
Broj ON:382/17-4/3 
Čapljina,08.siječnja 2018. godine 
 
                   Na temelju članka 65.stavak 2. Zakona o javnim nabavama Bosne i 
Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj: 39/14),točke II. Rješenja o  imenovanju 
Povjerenstva za javne nabavu, broj ON: 382/17-3, od 04.prosinca  2017.godine  
,Povjerenstvo za javne nabave,sačinilo je:  
 

 
 

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA 
 
 
 

1.PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVE: 
 

Naziv i sjedište   
OPĆINA ČAPLJINA-NAČELNIK OPĆINE 
TRG KRALJA TOMISLAVA   BB 

Naziv javne nabave: 

Izrada detaljnjog energetskog  pregleda  
za zgradu općine Čapljina i Dom zdravlja 
u  Čapljini 

  

Vrsta predmeta javne: Usluge 

  
Oznaka iz jedinstvenog rječnika javne 

nabave: 71314000-2 

Odluka o pokretanju postupka javne 
nabave: 

Broj ON:382/17-1 od 04.prosica 2017. 
godine 

 

Evidencijski broj javne nabavke: ON:382/17 
  

Procijenjena vrijednost javne nabave 
(bez PDV-a): 11.538,46  KM 

Obavijest o nabavi broj: 
               1163-7-2-19-3-25/17 

 

 
 
   2. PODACI O POVJERENSTVU ZA JAVNU NABAVU 
        Povjerenstvo za javne nabave imenovano rješenjem Načelnika općine Čapljina, 
broj ON: 382/17-3, od 04.prosinca  2017.godine ,u sljedećem sastavu: 
 

1. Stjepan Jakiša, predsjednik, 
2. Mirjana Menalo, član, 
3. Zdenko Tomić,član. 
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                Za tajnika Povjerenstva imenuje se Vedran Sušak. 

       Sastanku nazoče Predsjedavajući,članovi i tajnik povjerenstva za javnu 
nabavu. 
       Povjerenstvo za javnu nabavu je započelo sa radom dana 08.siječnja 2018. 
godine u salonu za sastanke Općine Čapljina, sa početkom rada u 10:45 sati. 
           
          2.1. Povjerenstvo  konstatira da su na temelju  zaključka iz točke 3. 
Zapisnika o pregledu i ocijeni ponuda,broj: 382/17-4 od 27.prosinca 2017.godine 
zakazana e-nabava  u skladu sa člankom 3.,4.,5., i 9. Pravilnika o uvjetima i načinu 
korištenja e-aukcije i tenderskom dokumentacijom  za javnu nabavu 
usluga(konkurentski zahtjev): Izrada detaljnog  energetskog  pregleda  za zgradu 
općine Čapljina i Dom zdravlja u   Čapljini  za 04.siječnja 2018.godine u 11:00 sati 
u trajanju od 20 minuta,te su ispoštovani svi preduvjeti  kako bi se ista i 
održala,odnosno unesena je početna rang lista prihvatljivih ponuda ponuditelja koji 
su pozvani da sudjeluju u e-aukciji ,i to: 

 

 
Br 

Naziv/ime 
Ponuditelja- 
Početna rang 

lista e-aukcije- 
Blagovremene 

ponude- 
 

Datum i 
vrijeme 
prijema 

Ukupna 
cijena 

bez Pdv-a 

Popust 
(℅ ili 
km) 

Ukupna 
cijena 

sa   Pdv-om 

Ponuda ispunjava 

uvjeta iz točke 

4.3.2.tenderske 

dokumentacije o 
preferencijalnom 

tretmanu domaćeg 

 

 “ENOVA“ d.o.o. 
Sarajevo 

 
 

21.12.2017 
        09:40 

5.251,46 KM Nema 

popusta 

 

6.144,21 KM Da,ispunjava uvjete 
u skladu sa točkom 

4.3.2.tenderske 
dokumentacije 

1.       

 
2. 

Konzorcij: 
“Građevinski 

fakultet 
sveučilišta u 
Mostaru“ i 

Građevinski 
istraživački 

centar  d.o.o. 
Mostar (Nositelj 

konzorcija): 
Građevinski 
istraživački 

centar  d.o.o. 
Mostar  

21.12.2017 
09:40 

8.500,00 KM Nema 
popusta 

9.945,00 KM Da,ispunjava uvjete 
u skladu sa točkom 

4.3.2.tenderske 
dokumentacije 

3. „ZGI“d.o.o. 
Mostar 

(Zagrebinspekt 
d.o.o. Mostar) 

21.12.2017 
09:05 

10.500,00KM Nema 
popusta 

12.285,00KM Da,ispunjava uvjete 
u skladu sa točkom 

4.3.2.tenderske 
dokumentacije 

4.  „PROVING“ 
d.o.o. Sarajevo 

20.12.2017 
10:25 

11.500,00KM Nema 
popusta 

13.455,00KM Ne ispunjava uvjete 
u skladu sa točkom 

4.3.2.tenderske 
dokumentacije 
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3. U skladu sa gore navedenim,zakazana e-aukcija je održana dana 04.siječnja 
2018.godine sa početkom u 11:00 sati u trajanju od 20 minuta ,te je  završila u 
12:36 sati, sa minimalno razlikom podnesene cijene 4,72 i maksimalnom razlikom 
podnesene cijene 472,63 KM, a u skladu sa Izvješćem o toku i završetku e-
aukcije koja je prilog ovom zapisniku. 
 
         Povjerenstvo za javnu nabavu usluga(konkurentski zahtjev): Izrada detaljnjog  
energetskog  pregleda  za zgradu općine Čapljina i Dom zdravlja u   Čapljini  je u  
skladu sa gore navedenim i tenderskom dokumentacijom,a shodno utvrđenom 
kriteriju "najniža cijena“jednoglasno utvrdilo konačnu rang- listu ponuđača  počevši 
od najuspješnije ka najmanje uspješnoj: 
 

 
Broj 

koverte 
sa    

ponudom 

 
 

Naziv ponuđača 

 
 

 
 

Konačna cijena 

u KM bez Pdv-a 

 
Ponuda 

ispunjava 

preferencijalni 
tretman 
domaćeg  

 
 

Konačan  rang 

4. “ENOVA“ d.o.o. 
Sarajevo 

 

3340,00 Da 1 

2. „ZGI“d.o.o. 
Mostar 

(Zagrebinspekt 
d.o.o. Mostar) 

3350,00 Da 2 

3. Konzorcij: 
“Građevinski 

fakultet 
sveučilišta u 
Mostaru“ i 

Građevinski 
istraživački 

centar  d.o.o. 
Mostar (Nositelj 

konzorcija): 
Građevinski 
istraživački 

centar  d.o.o. 
Mostar 

8500,00 Da 3 

1. „PROVING“ 
d.o.o. Sarajevo 

11.500,00 Ne 4 
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4.Povjerenstvo  jednoglasno daje prijedlog  Načelniku općine Čapljina – Ugovornom 
tijelu  da  donese ODLUKU o dodjeli ugovora za javnu nabavu usluga(konkurentski 
zahtjev): Izrada detaljnjog  energetskog  pregleda  za zgradu općine Čapljina i Dom 
zdravlja u   Čapljini  ,broj ON:382/17 ponuđaču/tvrtka:“ENOVA“ d.o.o. 
Sarajevo,kao prvoplasiranom ponuđaču koji je ponudio “najnižu cijenu„ 
zadovoljavajuće ponude,odnosno dajemo suglasnost za provođenje daljih aktivnosti 
na temelju ovog zapisnika na realizaciji postupka nabave u skladu sa odredbama 
zakona i općih akata ugovornog organa. 
 
Povjerenstvo je završilo sa radom u 13:40 sati. 
 
                                                             
Prilog:  - Zapisnika o pregledu i ocijeni ponuda,broj: 382/17-4/2 od 27.prosinca  
              2017. godine, 
            - Izvješće o toku i završetku e-aukcije od  08.siječnja 2018.godine. 
 

 
  
                                                               Članovi povjerenstva: 
 

1. ______________________    
  Stjepan Jakiša, predsjednik 

                   
2. _____________________    

                                       Mirjana Menalo - član    

                                                               3. ______________________    
                                           Zdenko Tomić- član  


