
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), Градоначелник д о н о с и :
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У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда,,,,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 22.03.2016.године ,,,, а која се односи на набавку
роба:::: ““““ Набавка канцеларијског намјештаја“, понуде су доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „Adrialine“ Бања Лука
2. ДОО „Кранинг“ Лукавац
3. ДОО „Hafelebh” Грачаница
4. ДОО “Inter com” Зеница
5. ДОО “Топ спорт” Бијељина
6. ДОО “My home stil”Бијељина
7. ДОО “Нова дипо” Горњи Подграци
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Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуда ДОО „My home
stil“ Бијељина није испунила услове предвиђене тендерском документацијом из разлога што
је понуђач доставио неовјерену Изјава о испуњености услова из члана 47. Закона о јавним
набавкама што је у супротности са тачком 10. тендерске документације , те није достављена
фотокопија Биланса успјеха за 2015.годину, што је у супротности са тачком 11.одјељак А)
подтачка 1.тендерске документације.

Понуде ДОО „Adrialine“ Бања Лука, ДОО „Кранинг“ Лукавац, ДОО “Hafelebh”
Грачаница, ДОО “Inter com” Зеница, ДОО “Топ спорт” Бијељина и ДОО“ Нова дипо” Горњи
Подграци су у потпуности испуниле услове предвиђене тендерском документацијом.

Понуђене цијене понуђача ДОО „Adrialine“ Бања Лука, ДОО “Топ спорт” Бијељина и
ДОО“ Нова дипо” Горњи Подграци се због примјене преференцијалног третмана, а у
складу са тачком 18. тендерске документације и Одлуком о обавезној примјени
преференцијалног третмана домаћег, умањују за 15%, искључиво у сврху упоређивања
понуда, тако да након умањења понуда ДОО „ Adrialine“ Бања Лука умјесто 17.498,20 КМ
износи 14.873,47КМ, понуда ДОО“Топ спорт“ Бијељина умјесто 16.027,83 КМ износи
13.623,66 КМ и понуда ДОО“ Нова дипо” Горњи Подграци умјесто 28.618,77КМ износи
24.325,96 КМ.



На основу критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће понуде и примјене
префернцијалног третмана домаћег извршено је вредновање и утврђена следећа ранг листа:

1. ДОО „Топ спорт“ Бијељина 16.027,83 КМ

2. ДОО „ Adrialine“ Бања Лука 17.498,20 КМ

3. ДОО „ Hafelebh” Грачаница 17.043,75 КМ

4. ДОО “ Кранинг“ Лукавац 17.158,05 КМ

5. ДОО “Inter com” Зеница 17.943,12 КМ

6. ДОО “Нова дипо” Горњи Подграци 28.618,77 КМ

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДООДООДООДОО „„„„ТопТопТопТоп спортспортспортспорт““““ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу одододод::::
16.027,8316.027,8316.027,8316.027,83 КМКМКМКМ((((сасасаса ПДВПДВПДВПДВ----омомомом))))
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Записник о оцјени понуда број: 02-404-55/16 од 06.04.2016.године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
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Изабрани понуђач дужан је да у року од 7 (седам) дана од дана пријема ове Одлуке
достави оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.

Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену документацију уговорни
орган у складу са чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља предлог
уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег
понуђача.
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Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 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- 55/16 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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