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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:240/18-4 
Čapljina, 17.srpnja 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:240/18-2 od 29.lipnja 2018.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: 

Nabava i postavljanje sigurnosne fleksibilne 
podloge od gumenog granulata za dječje 

igralište, broj ON: 240/18  
  

Vrsta predmeta javne: Robe 

 

     

    45432111-5      – Glavni  CPV kod  
 

Oznaka iz jedinstvenog rječnika javne nabave:  

Odluka o pokretanju postupka javne nabave: ON:240/18-1 od 28.lipnja 2018.godine 

Evidencijski broj javne nabavke: ON:240/18 
  

Procijenjena vrijednost javne nabave 
(bez PDV-a): 10.000,00 KM  

Obavijest o nabavi broj: 

 
1163-7-1-22-3-18/18 
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2. PODACI O POVJERENSTVU ZA JAVNU NABAVU 
Povjerenstvo za javne nabave imenovano rješenjem Načelnika općine Čapljina, broj 
ON:240/18-2 od 29.lipnja 2018.godine, u sljedećem sastavu: 
 

1. Stjepan Jakiša, predsjednik, 
2. Zdenko Tomić, član, 
3. Vedran Sušak, član. 

 
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Ivana Popović. 
Sastanku nazoče Predsjedavajući, članovi i tajnik povjerenstva za javnu nabavu. 
 
Povjerenstvo za javnu nabavu je započelo sa radom dana 17.srpnja 2018. godine u salonu za 
sastanke Općine Čapljina, sa početkom rada u 10:45 sati. 
2.1. Povjerenstvo  konstatira da je na temelju Obavijesti o javnoj nabavi, broj ON:240/18  za 
nabavu roba i to: Nabava i postavljanje sigurnosne fleksibilne podloge od gumenog granulata 
za dječje igralište, broj ON:240/18 (Konkurentski zahtjev), izvršeno javno otvaranje ponuda 
dana 16.srpnja 2018.godine sa početkom rada u 12:00 sati, što je konstatirano Zapisnikom o 
otvaranju ponuda. 
 
Dostavljanje zapisnika o otvaranju ponuda izvršeno je prema svim sudionicima  postupka 
javne nabavke u zato predviđenom zakonskom roku. 
 
Nakon izvršenog otvaranja ponuda, Povjerenstvo je u skladu sa Zakonom o javnim nabavama 
BiH pristupilo analizi dokumentacije priložene uz ponude u smislu provjere njihove 
pravovaljanosti obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji, 
odnosno vrednovanju ponuda, a u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim tenderskom 
dokumentacijom i Zakonom o javnim nabavama BiH, odnosno pripadajućim podzakonskim 
aktima. 
 
 
3. U skladu sa gore navedenim Zapisnikom o otvaranju ponuda, Povjerenstvo konstatira da 
su se na Javni poziv za nabavu roba (Konkurentski zahtjev): Nabava i postavljanje sigurnosne 
fleksibilne podloge od gumenog granulata za dječje igralište, broj ON:240/18, prijavio 
sljedeći ponuđač:  
 

Naziv/ime Ponuditelja 
 

 
Br 

Blagovremene ponude/datum i vrijeme  
prijema 

 
Br 

Neblagovremene ponude/datum i  
vrijeme prijema 

1.  TENZO d.o.o Banja Luka  
16.7.2018. 

8:15 

   

   1.   
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                    3.1.NAZIV /IMENA PONUDITELJA ČIJE SU PONUDE ODBAČENE  

Br Naziv/ime Ponuditelja Razlozi za odbijanja ponude 
   

 
 
----- 

 

        ----------------- 

 
 
         ----------------------- 

  

 

 
3.1.1. DODJELA BODOVA PRIHVATLJIVIH PONUDA PO KRITERIJU „EKONOMSKI 
NAJPOVOLJNIJA PONUDA“: Nabava i postavljenje sigurnosne fleksibilne podloge od 
gumenog granulata za dječje igralište, broj ON: 240/18, sa sljedećim podkriterijima : Cijena 
– sudjelovanje 70% i uvjeti plaćanja – sudjelovanje 30%, a u skladu sa tenderskom 
dokumentacijom, broj ON: 240/18: 
 
 

Naziv/ime Ponuditelja 

Podkriterij „Cijena –  
sudjelovanje 70%“ 

 
 

Podkriterij - Uvjeti 
plaćanja – 

sudjelovanje 30% 
 

 

Ukupna cijena 
 bez   PDV-a 

Ponuđeni 

popust 

 

Ukupna cijena sa 
popustom i 

obračunatim 
PDV-om 

Broj dana –

ponuđeni period 

plaćanja 

1.  TENZO d.o.o. Banja Luka  
 

9.641,00 KM 

 

 Nema popusta 

 

 

11.279,97 KM 
45 dana  

 
 
 
4.Povjerenstvo je utvrdilo da gore navedeni prihvatljiv ponuđač u točki 3.1.1. ispunjava 
formalno pravne i tehničke uvjete odnosno zahtjeve Ugovornog organa, da je ponuda 
prihvatljiva za ugovorni organ i da može biti predmet vrednovanja u skladu sa  utvrđenim 
kriterijem „ekonomski najpovoljnija ponuda“, sa podkriterijima u smislu: a) Cijena – 
sudjelovanje 70% i  b) Uvjeti plaćanja – sudjelovanje 30%. Bodovi se dodjeljuju sukladno 
sljedećoj formuli: 

  T= C + P , a na temelju utvrđenih podkriterija u tenderskoj dokumentaciji,pri čemu je: T – 

ukupan broj bodova, C  – broj bodova koji je dobio dobavljač za ponuđenu cijenu i P – broj 
bodova koji je dobavljač dobio za najbolje uvjete plaćanja, te je u skladu sa gore navedenim 
utvrdilo rang - listu počevši od najuspješnije ka najmanje uspješnoj, za javnu nabavu roba: 
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Nabava i postavljenje sigurnosne fleksibilne podloge od gumenog granulata za dječje 
igralište, broj ON: 240/18 (Konkurentski zahtjev): 
 
 

Naziv/ime Ponuditelja 
 
 
 

Rang lista 

T= C + P  

T – ukupan broj bodova,C  – broj bodova koji je dobio dobavljač za 
ponuđenu cijenu i P – broj bodova koji je dobavljač dobio za najbolje 

uvjete plaćanja, 
  

Podkriterij „Cijena – sudjelovanje 
70%“(C) 

 
Podkriterij - Uvjeti 

plaćanja – sudjelovanje 
30%(P) 

 

 
Ukupan 

zbroj 
bodova  

T= C + P  

 

 

Ukupna cijena 
Sa popustom i 

obračunatim  PDV-

om) 

Broj bodova 

(C) 

 

Broj dana –
ponuđeni 

period plaćanja 
Broj 

bodova 

  

1.  TENZO d.o.o. Banja Luka  
11.279,97 KM 

70 45 dana      30 100 

 
 
4.1. Sukladno gore utvrđenom, Povjerenstvo jednoglasno daje prijedlog  Načelniku općine 
Čapljina – Ugovornom tijelu da donese ODLUKU o dodjeli ugovora za javnu nabavu roba: 
Nabava i postavljenje sigurnosne fleksibilne podloge od gumenog granulata za dječje 
igralište, broj ON: 240/18 (Konkurentski zahtjev ), ponuđaču/tvrtka: „TENZO“  d.o.o. Banja 
Luka, kao prvoplasiranom ponuđaču koji je ponudio najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu , 
te mu pripada ukupno zbroj od 100 bodova (-Cijena  70 bodova i uvjeti plaćanja 30 bodova), 
po kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponuda“ u smislu navedenih  podkriterija naznačenih u 
tenderskoj dokumentaciji: a) Cijena – sudjelovanje 70% i b) Uvjeti plaćanja – sudjelovanje 
30%), te dajemo suglasnost na ovaj zapisnik za provođenje daljih aktivnosti na realizaciji 
postupka nabavke u skladu sa odredbama zakona i općih akata ugovornog organa. 
Povjerenstvo je završilo sa radom u 11:15 sati. 
 
 
                                                                  Članovi povjerenstva: 
 

1. ______________________    
        Stjepan Jakiša, predsjednik 

                   
2. _____________________    

                                             Zdenko Tomić - član    

                                                                                      3. ______________________    
                                              Vedran Sušak – član  


