
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) члана 62. Статута
Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'', број:08/013;27/13) и члана 40.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града
Бијељина'',24/15,8/16), Градоначелник д о н о с и :
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У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,,,, објављеном на Порталу јавних

набавки дана 15.03.2016.године и у Сл.гласнику БиХ бр.19/16 од 18.03.2016.године,,,, а која се
односи на набавку услуга:::: ““““ Ревизија пројектно – техничке документације - главног пројекта
фекалне и кишне канализације, реконструкција саобраћајница и јавне расвјете у Бијељини у
оквиру “Орио“пројекта 11/БА/08,“ понуде су доставили следећи понуђачи:

1. АД „Завод за изградњу“ Бања Лука
2. ДОО „Инвест инжењеринг комерц“ Бања Лука
3. ДОО „Урбис центар” Бања Лука
4. Институт за грађевинарство”ИГ” Бања Лука
5. ЈУ “Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС” Бања Лука
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Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуда ДОО „Инвест
инжењеринг комерц“ Бања Лука није испунила услове предвиђене тендерском
документацијом из следећих разлога:
− Тендерском документацијом је прописано да су понуђачи обавезни да уз понуду доставе:
− 1) Списак радника запослених код понуђача, који обавезно мора да садржи име и

презиме, матични број, стручну спрему и занимање радника, потписан и овјерен од
стране понуђача и

− 2) Извјештај о броју запослених радника код понуђача издат од стране Пореске управе
РС или надлежне институције уколико понуђач није са простора Републике Српске, са
датумом издавања не старијим од три мјесеца, рачунајући од дана предаје понуде.

− Понуђач ДОО „ Инвест инжењеринг комерц“ Бања Лука није доставио Извјештај о броју
запослених радника код понуђача,издат од стране Пореске управе РС, а члан
конзорцијума ДОО“Routing“ није доставио Списак радника запослених код понуђача,
који обавезно мора да садржи име и презиме, матични број, стручну спрему и занимање
радника, потписан и овјерен од стране понуђача.Тачком 2.3. тендерске документације,
прописано је да техничко особље наведено под тачком 2.1.а) и 2.1.б) тендерске
документације мора бити у сталном радном односу код понуђача, а без наведене
документације није могуће утврдити да је техничко особље тражено тачком 2.1.а) и
2.1.б) тендерске документације у сталном радном односу код понуђача.

− Понуда ДОО“Инстутут за грађевинарство ИГ“Бања Лука одбачена је као неприхватљива
из разлога што понуђач није доставио образложење неприродно ниске понуде, у складу
са чланом 66. Закона о јавним набавкама БиХ( "Службени гласник БиХ", број: 39/14).



Понуде АД „Завод за изградњу“ Бања Лука, ДОО „Урбис центар” Бања Лука и
ЈУ“Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС” Бања Лука су у потпуности
испуниле услове предвиђене тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извршено вредновање

1. АД„Завод за изградњу“ Бања Лука 6.961,50 КМ

2. ДОО „Урбис центар“ Бања Лука 7.429,50 КМ

3. ЈУ“Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС”
Бања Лука

21.528,00 КМ

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

АДАДАДАД „Завод„Завод„Завод„Завод зазазаза изградњу“изградњу“изградњу“изградњу“ БањаБањаБањаБања ЛукаЛукаЛукаЛука сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу одододод::::
6.961,506.961,506.961,506.961,50 КМКМКМКМ((((сасасаса ПДВПДВПДВПДВ----омомомом))))
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Записник о оцјени понуда број: 02-404-45/16 од 22.04.2016.године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
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Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 дана од
дана пријемa исте.

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом
поштанском пошиљком.

Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би
могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у
поступку.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града
Бијељина"

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 45/16 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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