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РЕПУБЛИКАРЕПУБЛИКАРЕПУБЛИКАРЕПУБЛИКА СРПСКАСРПСКАСРПСКАСРПСКА
ГРАДГРАДГРАДГРАД БИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИКГРАДОНАЧЕЛНИКГРАДОНАЧЕЛНИКГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:02-404-78/16
Датум:27.05.2016.године

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:24/15,8/16) у поступку јавне набавке роба број: ТВЈ-06/16,,,, Градоначелник
д о н о с и:

ООООДДДД ЛЛЛЛ УУУУККККУУУУ

Жалба уложена од стране понуђача ДОО''Пурић'', Бијељина на Одлуку о избору
најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роба број:02-404-78/16 од 19.05.2016.године,
ТВЈ-06/16: ''Набавка личне ватрогасне опреме – одјећа, обућа '' се усваја и као најповољнији
понуђач оцјењује и бира се понуђач ДОО''MILTEX'', Бања Лука.Одлука о избору најповољнијег
понуђача број:02-404-78/16 од 19.05.2016.године се ставља ван снаге и замјењује се овом Одлуком.

ООООББББ РРРР АААА ЗЗЗЗ ЛЛЛЛООООЖЖЖЖЕЕЕЕЊЊЊЊЕЕЕЕ

ДОО ''Пурић'', Бијељина уложило је жалбу на Одлуку о избору најповољнијег понуђача у
поступку јавне набавке роба број: 02-404-78/16 од 19.05.2016.године, ТВЈ-06/16: ''Набавка личне
ватрогасне опреме – одјећа, обућа'' која је благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног
лица.

Жалилац у жалби истиче да је на основу увида у понуде, утврдио да понуда ДОО”6.
Новембар” Зворник није испунила услове предвиђене тендерском документацијом из разлога што
није достављен атест за ципеле.

Уговорни орган је размотрио наводе жалбе и утврдио да су исти основани. Поновним
увидом у понуду ДОО“6. Новембар“ Зворник, утврђено је понуђач није доставио атест за ципеле
од произвођача који је тражен у Прилогу III тендерске документације-Образац за цијену
понуде.Обзиром да је образац за цијену понуде саставни дио тендерске документације у коме је
јасно наведен и детаљни опис робе, према коме се уз опис ципела тражи да се достави атест за
ципелу од произвођача,уз понуду је било потребно доставити и тражени атест.

Због основаности навода, поново је извршено разматрање и вредновање достављених
понуда у поступку јавне набавке ТВЈ – 06/16 и утврђено је следеће:

- понуда понуђача ДОО “6..Новембар”, Зворник није у складу са тендерском
документацијом јер није достављен атест за ципеле који је тражен у Прилогу III
тендерске документације (Образац за цијену понуде), те је из наведеног разлога
елиминисана из поступка вредновања

На основу критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, утврђена је
следећа ранг листа:

Р.бр. Понуђач Понуђена цијена
1. ДОО ''MILTEX'' Бања Лука 8.613,01 КМ
2. ДОО ''ПУРИЋ'' Бијељина 9.851,22 КМ
3. ДОО “ГРУБИН'' Брчко 9.995,31 КМ
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и оцијењено је да је најповољнији понуђач:

ДООДООДООДОО ''MILTEX''''MILTEX''''MILTEX''''MILTEX'' БањаБањаБањаБања ЛукаЛукаЛукаЛука,,,, сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу одододод ::::
8.613,018.613,018.613,018.613,01 КМКМКМКМ

Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) 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.

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

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби, посредством
уговорног органа у року од пет дана од дана пријема ове одлуке.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мићо Мићић


