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РЕПУБЛИКАРЕПУБЛИКАРЕПУБЛИКАРЕПУБЛИКА СРПСКАСРПСКАСРПСКАСРПСКА
ГРАДГРАДГРАДГРАД БИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИКГРАДОНАЧЕЛНИКГРАДОНАЧЕЛНИКГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:02-404-159/16
Датум:30.11.2016.

На основу члана 100. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (''Сл.гласник БиХ'',
број: 39/14) и члана 44. Правилника o јавним набавкама роба, услуга и радова (Сл.гласник Града
Бијељина'', број:24/15) у поступку јавне набавке роба број: СЗП-06/16,,,, Градоначелник
д о н о с и:

ООООДДДД ЛЛЛЛ УУУУККККУУУУ

Жалба уложена од стране понуђача Д.О.О. ''INTER - COM'', Зеница на Одлуку о избору
најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роба број СЗП-06/16: ''Набавка робе за
одржавање хигијене просторија и објеката градске управе града Бијељина и јавне кухиње током
2017.године'' се усваја у потпуности и као најповољнији понуђач оцијењује и бира се понуђач
Д.О.О.''ДЕФТЕР'', Сарајево, а Одлука о избору најповољнијег понуђача број:02-404-159/16 од
28.11.2016.године се ставља ван снаге и замјењује се овом Одлуком.

ООООББББ РРРР АААА ЗЗЗЗ ЛЛЛЛООООЖЖЖЖЕЕЕЕЊЊЊЊЕЕЕЕ

Д.О.О. ''INTER - COM'', Зеница уложило је жалбу на Одлуку о избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке роба број СЗП-06/16: ''Набавка робе за одржавање хигијене
просторија и објеката градске управе града Бијељина и јавне кухиње током 2017.године'' која је
благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног лица.

Жалилац у жалби истиче да уговорни орган на њихову понуду није примјенио одредбе
преференцијално третмана, а како је прописано тендерском документацијом те да су доставили
тражени доказ о испуњавању услова за примјену истог (потврда Вањскотрговисне коморе Босне и
Херцеговине о БХ поријеклу производа). Сходно томе од уговорног органа траже да жалбу уважи
као основану, поништи постојећу одлуку и поступак врати у фазу вредновања

На основу члана 100. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (''Сл.гласник БиХ'',
број: 39/14) и члана 43. став3. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (Сл.гласник
Града Бијељина'', број:03/15), уговорни орган је размотрио наводе из жалбе и утврдио да су исти у
потпуности основани.

Због основаности навода везаних за примјену префернцијалног третмана поново је
извршено разматрање и вредновање достављених понуда у поступку јавне набавке СЗП-06/16 и
утврђено је следеће:

- понуде понуђача Д.О.О.’’Дефтер’’ Сарајево, Д.О.О.’’R&S'' Вогошћа, Д.О.О. ''INTER -
COM'', Зеница и Д.О.О. ''Кецком'' Бања Лука испуњавају услове за примјену
префернцијалног третмана и доставили су тражене доказе прописане тендерском
документацијом, док понуђач д.о.о. ''Грађапромет'' Бијељина није доставио доказ за
примјену преференцијалног третмана.

- На основу примјене преференцијалног третмана, а у складу са Одлуком о обавезном
коришћењу преференцијалног третмана домаћег у поступку јавних набавки ("Службени
гласник БиХ", број:103/14) умањене су понуђене цијене за 15% у сврху поређења и то :
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На основу
критеријума најнижа
цијена технички

задовољавајуће
понуде и примјене

префернцијалног третмана домаћег извршено је вредновање и утврђена следећа ранг листа:

Р.бр. Понуђач Понуђена цијена
1. Д.О.О. ''Дефтер'' Сарајево 19.900,93 КМ
2. Д.О.О.’’R&S'' Вогошћа 20.131,63 КМ
3. Д.О.О. ''Inter-Com'', Зеница 20.603,45 КМ
4. Д.О.О. ''Кецком''Бања Лука 21.632,90 КМ
5. Д.О.О. ''Грађапромет''Бијељина 33.420,74 КМ

и оцијењено је да је најповољнији понуђач:
ДДДД....ОООО....ОООО.... ''''''''ДЕФТЕРДЕФТЕРДЕФТЕРДЕФТЕР'''''''' СарајевоСарајевоСарајевоСарајево,,,, сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу одододод :::: 19.900,9319.900,9319.900,9319.900,93КМКМКМКМ ((((сасасаса ПДВПДВПДВПДВ----омомомом))))

Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) дана од дана пријема ове Одлуке достави
оригинал или овјерене копије докумената којим потврђује вјеродостојност доствљених изјава из
члана 45. и 47. Закона о јавним набавкама БиХ.

Уколико изабрани 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.

Записник о оцјени понуда број: 02-404-159/16 од 29.11.2016. године саставни је дио ове
Одлуке.

На основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
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.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Бијељина''.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мићо Мићић

Р.бр. Понуђач Понуђена
цијена

Цијена
умањена за
15%

1. Д.О.О. ''Дефтер'' Сарајево 19.900,93 КМ 16.915,79 КМ
2. Д.О.О.’’R&S'' Вогошћа 20.131,63 КМ 17.111,88 КМ
3. Д.О.О. ''Inter-Com'', Зеница 20.603,45 КМ 17.512,93 КМ
4. Д.О.О. ''Кецком''Бања Лука 21.632,90 КМ 18,387,96 КМ
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