
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16) и
члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине ("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 конкурентског захтјева за достављање понуда ,,,,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 27.12.2016.године ,,,, а која се односи на набавку
услуга:::: “Израда геодетског елабората за провођење експропријације непокретности по допуни
појаса експропријације некретнина потребног за сервисну саобраћајницу са обје стране
ријеке Јања у 4 . фази (у дужини од око 3900 м, око 130 парцела)у склопу пројекта уређења
доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини од сса 8,0 км
укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода Новог насеља у Јањи,“ понуде су
доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „Геопројект“, Бања Лука
2. ДОО“Геоново“, Источно Сарајево
3. Институт за грађевинарство „ИГ“ ДОО, Бања Лука
4. ДОО „Геоматик“, Бијељина
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Након разматрања приспјелих понуда установљено је да је понуда
најповољнијег понуђача Институт за грађевинарство“ИГ“ ДОО, Бања Лука у износу од 5.733,00
КМ, неприродно ниска.

Дана 12.01.2017.године, понуђачу је упућен захтјев за образложење цијене, а понуђач је
своје образложење доставио дана 13.01.2017.године. Након детаљног увида и анализе истог,
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је својим дописом
бр.02/3-37-1-65/17 од 23.01.2017.године да је понуђена цијена неприхватљива и да образложење
не одговара стварним обавезама током реализације уговора из сљедећих разлога:

У прегледу трошкова понуђач је за трошкове катастра, провођења, стубића (међници9 и
слично, понудио цијену од 2.600,00 КМ.

Предмет јавне набавке је Израда геодетског елабората за провођење екпропријације
непокретности по допуни појаса експропријације некретнина потребних за сервисну
саобраћајницу са обје стране ријеке Јања у 4. фази ( у дужини од око 3.900м, око 130 парцела)
у склопу пројекта уређења доњег тока ријеке Јање, од ушћа у ријеку Дрину, па узводно на
дужини од сса 8,0км, укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода Новог насеља у Јањи.
Цијепањем 130 парцела, формираће се још 130 нових парцела, што је укупно 260 парцела.

На упит Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине упућеном
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица
Бијељина,добијен је одговор да накнада за прибављање ПЛ.ЗКИ износи 30,00 КМ по парцели,
што укупно износи 3.900,00 КМ, те копије катастарског плана.

За обиљежавање парцела потребно је око 300 међних биљега. Цијена истих на тржишту
( извор ДОО „BN-pro“Сарајево) износи 7,20 КМ што додатно повећава цијену за 2.160,00 КМ.



Према подацима „ИГ“ ДОО Бања Лука предвиђени трошкови:
− трошкови особља: 1.500,00 КМ
− путни трошкови: 1.000,00 КМ
− трошкови обраде и штампе: 233,00 КМ
− остали трошкови: 400,00 КМ

Што укупно износи 9.193,00 КМ.

Узимајући у обзир горе наведено став Одјељења за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине је да је образложење понуђене цијене Института за грађевинарство
„ИГ“ ДОО, Бања Лука неприхватљиво, односно да се предметне услуге не могу извести за
понуђену цијену.

На основу свега наведеног понуда Институт за грађевинарство „ИГ“ ДОО,Бања Лука
није прихватљива , те је елиминисана из поступка оцјене понуда.

Понуде ДОО „Геопројект“, Бања Лука, ДОО „Геоново“ Источно Сарајево и ДОО
„Геоматик“ Бијељина у потпуности су испуниле услове предвиђене тендерском
документацијом те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, извршено вредновање

1. ДОО “Геоматик” Бијељина 8.424,00 КМ

2. ДОО”Геоново”Источно Сарајево 8.775,00 КМ

3. ДОО “ Геопројект” Бања Лука 15.713,10 КМ

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДООДООДООДОО „„„„ГеоматикГеоматикГеоматикГеоматик““““ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу одододод::::
8.424,008.424,008.424,008.424,00 КМКМКМКМ((((сасасаса ПДВПДВПДВПДВ----омомомом))))
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Записник о оцјени понуда број: 02-404-176/16 од 24.01.2017.године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
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Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) дана од дана пријема ове Одлуке достави
оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављених изјава
из члана 45. и 47. 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 приједлог
уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег
понуђача.

VVVV
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- 176/16 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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