Адреса: Maršala Tita 9a/I
Телефон: (033) 251-590
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ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА
951-4-3-7-5-6/22
ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН
I 1. Подаци о уговорном органу
Назив

AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE A.D.

ИДБ/ЈИБ

4400912460005

Контакт особа

Бранка Медаревић

Адреса

Маховљани бб

Поштански број

78250 Лaкtaши (сп бл)

Општина/Град

Лaкtaши

Телефон

(051) 535-214

Факс

(051) 535-229

Електронска пошта

borka.maksimovic@bnx.aero

Интернет адреса
I 2. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност
I 2.а. Врста
Секторски уговорни орган из члана 5. ЗЈН
I 2.б. Ниво
Ентитетски ниво,Република Српска
I 2.ц. Дјелатност
Дjeлaтнoст зрaчнe лукe
I 3. Заједничка набавка
Не
I 4. Набавка у име других уговорних органа?

1/5

Не

ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА
II 1. Врста уговора
Радови, Изградња цијеле грађевине или њених дијелова, грађевинарство, Други грађевински радови који укључују
посебне занатске радове
II 2. Подјела на лотове
Не
II 3. Да ли је закључен оквирни споразум?
Не
II 4. Опис
II 4.а. Назив предмета уговора
Уговор о извођењу радова на адаптацији аеродромских површина на Аеродрому Бања Лука
II 4.б. Кратак опис предмета уговора
Набавка радова на адаптацији аеродромских површина на Аеродрому Бања Лука
II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)
Главни рјечник
Главни предмет

Код
45000000-7

Опис
Грађевински радови

II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци
II 5.а. Да ли је уговор обухаћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?
Не
II 6. Укупна количина или обим уговора
Дато у Тендерској документацији
II 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова
Аеродром Бања Лука, Лакташи, Маховљани бб.
II 9. Трајање уговора или рок извршења
Рок извршења: 15 радних дана

ОДЈЕЉАК III: ПОСТУПАК
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III 1. Врста поступка
Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци
III 2. Критеријуми за додјелу уговора
Најнижа цијена
III 5. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење?
Не
III 6. Да ли је објављено еx анте обавјештење о транспарентности?
Не

IV ОДЈЕЉАК IV: ДОДЈЕЛА УГОВОРА
IV 1. Подаци о најуспјешнијем понуђачу/групи понуђача
Један понуђач
Р.Бр.

Назив

ИДБ/ЈИБ

Општина/Град

Држава

1

POSSEHL POSEBNE GRADNJE D.O.O.

57526140106

Jastrebarsko

Croatia

IV 2. Информације о додјели уговора
IV 2.а. Коначна укупна вриједност уговора/оквирног споразма без ПДВ-а у КМ
823111,06
IV 2.б. Годишња вриједност без ПДВ-а у КМ
823111,06
IV 2.ц. Датум закључења уговора/оквирног споразума
24.1.2022.
IV 2.д. Број примљених понуда
1
IV 2.е. Број прихватљивих понуда
1
IV 2.ф. Вриједност најниже прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ
823111,06
IV 2.г. Вриједност највише прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ

3/5

823111,06
IV 4. Информације о подуговарањима
IV 4.а. Уговор ће се вјероватно подуговарати?
Не

ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
V 1. Да ли су кориштени правни лијекови у поступку ѕа додјелу овог уговора?
Не
V 2. Да ли је набавка финансирана из средстава ЕУ?
Не
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АНЕКС Ц2
а) Услов из Закона за примјену "Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци"
Члан 21. Став (1) Тачка д)
б) Разлози за примјену "Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци"
Поступак јавне набавке се покреће у складу са чланом 21. став (1) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) уз сљедећу аргументацију:
Овај преговарачки поступак се покреће из разлога крајње хитности проузроковане непредвидивим догађајима, због
оштећења на полетно-слетној стази и рулној стази. Оштећења су у виду пуцања бетонских блокова, пукотина,
стварања деформација на коловозној конструкцији, при чему се одвајају бетонски комади и стварају потенцијални
страни предмети и рупе који представљају опасност за безбједно одвијање саобраћаја на Аеродрому. Узрок оваквог
стања су зимски услови и повећана експлоатација маневарских површина те непознат разлог појаве високог нивоа
подземних вода, односно поремећаја који доводи до смрзавања дренажног система, а који се и у висину рефлектује
на бетонску коловозну конструкцију и убрзано пуцање бетонских елемената.
Наиме, Уговорни орган је ради поступања по Рјешењу о изрицању мјера број: 3-3-29-1-Упео-51-2-/21 од 31.12.2021.
године које је донијела Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Рјешење) у
обавези извршити санацију маневарских површина на аеродрому у року од 30 дана од дана пријема Рјешења.
Имајући у виду да је Рјешење запримљено дана 05.01.2022. године, рок за поступање по истом истиче 04.02.2022.
године. Непоступање по Рјешењу довело би до привременог ограничења Потврде за Аеродром, у складу са чланом
126. Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине.
Рјешењем су утврђена оштећења која представљају опасност за безбједно одвијање саобраћаја на Аеродрому и дата
је обавеза Уговорном органу да изврши хитну санацију критичних дијелова полетно слетне стазе и рулне стазе, како
не би дошло до угрожавања летења на Аеродрому и изазивања непосредне опасности по људске животе. Наведена
оштећења су у виду пуцања бетонских блокова, пукотина, стварања деформација на коловозној конструкцији при
чему се одвајају бетонски комади и стварају се потенцијални страни предмети као и рупе које представљају
опасност за безбједно одвијање саобраћаја на Аеродрому.
Битно је истаћи да је приликом избора поступка за провођење ове јавне набавке Уговорни орган имао у виду да би
примјена некод од редовних поступака јавне набавке, односно вријеме потребно за провођење истог,
проузроковало изузетно негативне безбједносне, економске, и друге посљедице, те немогућност поступања по
Рјешењу о изрицању мјере у остављеном року, што за последицу има суспензију Сертификата (Потврде)
међународног аеродромског оператера у складу са међународним стандардима и ваздухопловним прописима.
ц) Број понуђача са којима сте преговарали
1
д) Назив понуђача са којима сте преговарали
POSSEHL POSEBNE GRADNJE D.O.O.
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