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На основу члана 43. 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:09/17) и члана 41.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града
Бијељина'',24/15,8/16),Градоначелник д о н о с и :

ОООО ДДДД ЛЛЛЛ УУУУ КККК АААА
ООООИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧА
уууу поступкупоступкупоступкупоступку јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавке СКПСКПСКПСКП-10-10-10-10 (4(4(4(4ЛотЛотЛотЛот----аааа)/17)/17)/17)/17

У поступку јавне набавке услуга путем отвореног поступка,,,, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 23.03.2017.године и у Службеном гласнику БиХ БР.13/17 од
24.02.2017.године а која се односи на набавку услуга:”Одржавање – пошљунчавање локалних
макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина’’, а у складу са
Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби Бања Лука број: ЈН-02-07-1-187-7/17 од
01.06.2017.године и извршеног поступка вредновања као најповољнији понуђач за Лот 1 –
Одржавање – пошљунчавање локалних макадамских путева – источни дио града Бијељина
изабран је понуђач ДООДООДООДОО ‘’МОНТ‘’МОНТ‘’МОНТ‘’МОНТ----ГРАДЊА’’ГРАДЊА’’ГРАДЊА’’ГРАДЊА’’ УгљевикУгљевикУгљевикУгљевик сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу одододод
32.922,0532.922,0532.922,0532.922,05 КМКМКМКМ ((((сасасаса ПДВПДВПДВПДВ----омомомом)))) ииии поништавапоништавапоништавапоништава сесесесе ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука оооо изборуизборуизборуизбору најповољнијегнајповољнијегнајповољнијегнајповољнијег понуђачапонуђачапонуђачапонуђача бројбројбројброј::::
02-404-33/1702-404-33/1702-404-33/1702-404-33/17 одододод 03.04.2017.03.04.2017.03.04.2017.03.04.2017.годинегодинегодинегодине....

ОБРАЗЛОЖЕЊЕОБРАЗЛОЖЕЊЕОБРАЗЛОЖЕЊЕОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У предметном поступку јавне набавке СКП-10 (4Лот-а)/17 за Лот 1 - Одржавање –
пошљунчавање локалних макадамских путева – источни дио града Бијељина на Одлуку о
избору број: 02-404-33/17 од 03.04.2017.године, уложена је жалба понуђача д.о.о. ‘’МОНТ-
ГРАДЊА’’ Угљевик која је усвојена Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби Бања Лука
број: ЈН-02-07-1-187-7/17 од 01.06.2017.године и поништена је Одлука о избору најповољнијег
понуђача број: 02-404-33/17 од 03.04.2017.године. На основу наведеног извршено је вредновање
понуда достављених за Лот 1.

На основу поменутог Рјешења Канцеларије за разматарње жалби Бања Лука, понуда
понуђача д.о.о. ''Монт – Градња'' Угљевик испуњава услове прописане тендерском
документацијом (тачка 13. подтачка В) Техничка и професионална способност под 2.1.3.). Прије
извршеног поступка вредновања, уговорни орган је од понуђача затражио у складу са чланом
66.ЗЈН писмено образложење понуђене цијене, обзиром да понуђена цијена понуђача д.о.о.
''Монт-Градња'' Угљевик у износу од 32.922,05 КМ (са ПДВ-ом) је за 25,17% нижа од цијене
другопласираног понуђача д.о.о. ''Јовић С&Д'' Угљевик чија понуђена цијена износи 43.922,00
КМ (са ПДВ-ом). Понуђач д.о.о. ''Монт-Градња'' Угљевик доставио је писмено анализу цијена
која је од стране ресорног Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне
средине прихваћена.

У складу са горе наведеним, а на основу критеријума најнижа цијена технички
задовољвајуће понуде извршено је вредновање понуда за ЛОТ 1 :

Р.бр. Назив понуђача Понуђена цијена (са ПДВ-ом)

1. д.о.о. ‘’МОНТ-ГРАДЊА’’ Угљевик 32.922,05 КМ
2. д.о.о. ''Јовић С&Д'' Угљевик 43.922,00 КМ

и оцијењено је да је најповољнији понуђач за услуге из Лот-а 1:

дддд....оооо....оооо.... ‘’МОНТ‘’МОНТ‘’МОНТ‘’МОНТ----ГРАДЊА’’ГРАДЊА’’ГРАДЊА’’ГРАДЊА’’ УгљевикУгљевикУгљевикУгљевик,,,, сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу одододод
32.922,0532.922,0532.922,0532.922,05 КМКМКМКМ ((((сасасаса ПДВПДВПДВПДВ----омомомом))))
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На основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву Одлуке.
Изабрани понуђач ДОО ‘’МОНТ-ГРАДЊА’’ Угљевик је доставио уз изјаве из члана 45.

и 47. ЗЈН и сву тражену документацију.
Записник о оцјени понуда број: 02-404-33/17 од 16.06.2017.године саставни је дио ове

Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 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

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града
Бијељина"

Број:02-404-33/17 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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