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 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 39 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (''Службени
гласник Града Бијељина'',03/15,Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке ПП
ПП--Н-01/15
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, којa је објављено у Сл.гласнику
број: 53/15од 06.07.2015.године и Порталу јавних набавки дана 26.06.2015.године а која се
односи на набавку радова: “Израда и постављање пластеника'', понуду су доставили следећи
понуђачи:
1. Д.О.О.“ ITC “ Зеница
2. Д.О.О.“ БРАЗДА “ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да исте нису испуниле услове
предвиђене тендерском документацијом из следећих разлога:
− Понуђач Д.О.О.“ITC“ Зеница није попунио Образац за цијену понуде у складу са свим
захтјевима који су дефинасани, односно за све ставке које су садржане у образцу. Понуђена
је само крајња укупна вриједност без појединачно исказаних ставки. Тачком 18. образца за
цијену понуде из анекса тендерске документације у ставу 2. прописано је „ У случју да
понуђач пропусти да попуни образац у складу са постављеним захтјевима за све ставке
које су наведене , његова понуда ће бити одбачена „
− Понуђач Д.О.О.“БРАЗДА“ Бијељина није чврсто увезао понуду, нити су листови понуде
нумерисани како је прописано Тендерском документацијом. Тачком 15. Тендерске
документације прописан је начин достављања понуде, тј. да понуда мора бити чврсто
увезана на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова .
Поступак се поништава у складу са чланом 69. став (2) тачка д) Закона о јавним
набавкама БиХ
БиХ,, из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива .
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-82/15 од 23.07.2015.године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
IV
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 странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града
Бијељина"
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