
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:08/013;27/13) 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 УУУУ
ООООИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧА

јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавке ССССKKKKПППП----10101010 ((((4444ЛотЛотЛотЛот----аааа)/1)/1)/1)/17777

У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,,,, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 23.03.2017.године и у Сл.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, понуђач Д.О.О. Д.О.О. ''ЈОВИЋ
С&Д'' Угљевик уложило је жалбу на Одлуку о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-
33/17 од 23.03.2017.године која је благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног лица.
Жалба се дјелимично усваја и то за наводе жалбе који се односе на Лот 1 – Одржавање –
пошљунчавање локалних макадамских путева – источни дио града Бијељина, док у дијелу
који се односи на ЛОТ 3 И ЛОТ 4 жалба одбија као неоснована.

За Лот 1 - Одржавање – пошљунчавање локалних макадамских путева – источни
дио града Бијељина бира се као најповољнији понуђач: Д.О.О. ''ЈОВИЋ С&Д'' Угљевик са
понуђеном цијеном у износу од 43.992,00 КМ (са ПДВ-ом), док се утврђено чињенично стање
за ЛОТ 2, ЛОТ 3 И ЛОТ 4 не мијења и одредбе Одлуке о избору најповољнијег понуђача број:
02-404-33/17 од 23.03.2017.године везано за наведене Лот-ове остају непромијењене.Записник о
оцјени понуда број: 02-404-33/17 од 31.03.2017.године саставни је дио ове Одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕОБРАЗЛОЖЕЊЕОБРАЗЛОЖЕЊЕОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Понуђач ДОО“Јовић С&Д“ Угљевик, уложио је жалбу на Одлуку о избору

најповољнијег понуђача број: 02-404-33/17 од 23.03.2017.године у поступку јавне набавке
радова: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских
улица на подручју Града Бијељина, по тендеру СКП-10(4лота)/17, која је благовремена,
допуштена и изјављена од овлаштеног лица.

Жалилац у жалби наводи следеће:
- За Лот 1 да је у понуди понуђача д.о.о. „МОНТ ГРАДЊА“ Угљевик доставио овјерену

копију саобраћајне дозволе за камион носивости 14700 са регистарским ознакама Т04-Е-
805 са важењем регистрације до 28.08.2016.године., а да иста није продужена за
2017.годину, што самим тим није испунио услове везане за тачку 13.т.д. подтачке 2.1.3.

- За Лот 1 да је у понуди понуђача д.о.о. „МОНТ ГРАДЊА“ Угљевик, захтјев за
продужење уговора о одржавању ријечног корита и одржавању водног земљишта и о
експлоатацији шљунка није валидан с обзиром да исти нема протокол надлежне
установе да је запримила предметни захтјев

- За Лот 1 да је у понуди понуђача д.о.о. „МОНТ ГРАДЊА“Угљевик, понуђена цијена за
више од 20% нижа од цијене другорангиране понуде, те да уговорни орган није тражио
образложење неприродно ниске цијене у складу са чланом 66.ЗЈН

- За Лот 1 да је у понуди понуђача д.о.о. „МОНТ ГРАДЊА“ Угљевик, НАЦРТ уговора
попунио податке из своје понуде, те тиме прекршио пропис из тендерске документације

- За ЛОТ 3 да је у понуди групе понуђача Д.О.О.''DIS COMPANY''Бијељина и д.о.о. ''ПГП
ГРАДИТЕЉ'' Бијељина (носилац групе је Д.О.О.''DIS COMPANY''Бијељина) НАЦРТ
уговора попунио податке из своје понуде, те тиме прекршио пропис из тендерске
документације



- За ЛОТ 3 да је у понуди групе понуђача Д.О.О.''DIS COMPANY''Бијељина и д.о.о. ''ПГП
ГРАДИТЕЉ'' Бијељина (носилац групе је Д.О.О.''DIS COMPANY''Бијељина),
неправилно нумерисала странице понуде те да није нумерисала двострано копиране
билансе успјеха односно нумерисана је свака друга страна биланса успјеха носиоца
групе, затим изјава из чалан 45.ЗЈН члана групе Д.О.О. ''ПГП ГРАДИТЕЉ'' Бијељина
гдје је прва страна изјаве 4/81- гдје је стајало 4/82 исправљено је на 4/81, 23/81, 24/81,
58/81, све исправке су вршене без потписа, печата и датума. Такође на страни 7/81
вршена је исправка попуста коректором гдје је накнадно уписана коса црта.

- За Лот 3 да је уговор који је склопљен са понуђачима д.о.о. Д.О.О.''DIS
COMPANY''Бијељина и д.о.о. ''РАДИША'' Бијељина, није правно ваљан јер обје
уговорне стране нису упознате са свим елемнтима и роковима уговорима

- Да група понуђача Д.О.О.''DIS COMPANY''Бијељина и д.о.о. ''ПГП ГРАДИТЕЉ''
Бијељина није могла на једном лоту конкурисати тако да је за ЛОТ 3 носилац удружења
Д.О.О.''DIS COMPANY''Бијељина, док се у ЛОТ 4 за исту групу понуђача као носилац
удружења наводи Д.О.О. ''ПГП ГРАДИТЕЉ'' Бијељина.

На основу члана 100.ЗЈН 43. Правилника о јавним набавкама, роба услуга и радова
(''Сл.Гласник града Бијељина'', број:24/15 и 08/16), уговорни орган је размотрио све наводе из
жалбе и утврђује да су наводи из жалбе дјелимично основани везани за ЛОТ1 док су наводи
везани за Лот 3 и Лот 4 неосновани

- За Лот 1 основани су наводи да је у понуди понуђача д.о.о. „МОНТ ГРАДЊА“ Угљевик
доставио овјерену копију саобраћајне дозволе за камион носивости 14700 са
регистарским ознакама Т04-Е-805 са важењем регистрације до 28.08.2016.године., а да
иста није продужена за 2017.годину,тако да понуђч д.о.о. „МОНТ ГРАДЊА“ Угљевик
није испунио услове везане за тачку 13.т.д. подтачка В) – Техничка и професионална
способност под 2.1.3. и самим тим елиминисан из поступка евалуације понуда

- Неоснован је навод жалбе да достављени захтјев д.о.о. „МОНТ ГРАДЊА“ Угљевик, за
продужење уговора о одржавању ријечног корита и одржавању водног земљишта и о
експлоатацији шљунка није валидан с обзиром да исти нема протокол надлежне
установе да је запримила предметни захтјев, јер је понуђач у понуди приложио документ
којим се тражи сагласност за продужење уговора за 2017.годину како је и прописано т.д.
документацијом тачка 13. Подтачка В под 1.1.

- Наводи везани за то да је у понуди понуђача д.о.о. „МОНТ ГРАДЊА“Угљевик,
понуђена цијена за више од 20% нижа од цијене другорангиране понуде, су основани
( понуда је виша за приближно 25,16% односно 32.923,61КМ) али уговорни орган неће
тражити образложење неприродно ниске цијене у складу са чланом 66.ЗЈН обзиром да је
понуђач д.о.о. „МОНТ ГРАДЊА“Угљевик, елиминисан из поступка вредновања јер није
испунио услове везане за техничку и професионалну способност

- Наводи везано за За Лот 1 да је у понуди понуђача д.о.о. „МОНТ ГРАДЊА“ Угљевик,
НАЦРТ уговора попунио податке из своје понуде, те тиме прекршио пропис из
тендерске документације, су неосновани из разлога што је понуђач потписао и овјерио
нацрт уговора како је и тражено т.д., а остали унесени подаци у нацрт уговора, нису
елиминатрног карктера

- Наводи везано за Лот 3 да је у понуди групе понуђача Д.О.О.''DIS COMPANY''Бијељина
и д.о.о. ''ПГП ГРАДИТЕЉ'' Бијељина (носилац групе је Д.О.О.''DIS
COMPANY''Бијељина) , НАЦРТ уговора попунио податке из своје понуде, те тиме
прекршио пропис из тендерске документације, су неосновани из разлога што је понуђач
потписао и овјерио нацрт уговора како је и тражено т.д., а остали унесени подаци у
нацрт уговора, нису елиминатрног карктера

- Наводи везани за то да је За ЛОТ 3 у понуди групе понуђача Д.О.О.''DIS
COMPANY''Бијељина и д.о.о. ''ПГП ГРАДИТЕЉ'' Бијељина (носилац групе је
Д.О.О.''DIS COMPANY''Бијељина), неправилно нумерисала странице понуде те да није
нумерисала двострано копиране билансе успјеха односно нумерисана је свака друга
страна биланса успјеха носиоца групе, затим изјава из чалан 45.ЗЈН члана групе Д.О.О.
''ПГП ГРАДИТЕЉ'' Бијељина гдје је прва страна изјаве 4/81- гдје је стајало 4/82



исправљено је на 4/81, 23/81, 24/81, 58/81, све исправке су вршене без потписа, печата и
датума. Такође на страни 7/81 вршена је исправка попуста коректором гдје је накнадно
уписана коса црта, нису основани из разлога што су листови понуде нумерисани на
начин да је обазбјеђен континуитет нумерисања а како је и прописано тачком 15.т.д.

- Наводи везани за да за Лот 3 уговор који је склопљен са понуђачима д.о.о. Д.О.О.''DIS
COMPANY''Бијељина и д.о.о. ''РАДИША'' Бијељина, није правно ваљан јер обје
уговорне стране нису упознате са свим елемнтима и роковима уговорима, није основан
из разлога што јеу члану 3. Наведеног уговора прописано да су уговорне стране сагласне
да период закупа опреме која је предмет овог уговора буде једнак периоду реалзиације
јавне набавке

- Наводи везани за то да група понуђача Д.О.О.''DIS COMPANY''Бијељина и д.о.о. ''ПГП
ГРАДИТЕЉ'' Бијељина није могла на једном лоту конкурисати тако да је за ЛОТ 3
носилац удружења Д.О.О.''DIS COMPANY''Бијељина, док се у ЛОТ 4 за исту групу
понуђача као носилац удружења наводи Д.О.О. ''ПГП ГРАДИТЕЉ'' Бијељина,
неосновани су из разлога што су Лот-ови у оквиру једног поступка јавне набавке
независни један од другог лота (у лоту 3 се као носилац групе и члан групе појављује
понуђач Д.О.О.''DIS COMPANY''Бијељина и као такав се у оквиру Лота 3 више не
појављује као понуђач ни самостално ни као члан неке друге групе понуђача, а што се
исто односи и за Лот 4 када је у питању понуђач д.о.о. ''ПГП ГРАДИТЕЉ'' Бијељина )

На основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Изабрани понуђач Д.О.О.’’ЈОВИЋ С&Д’’ Угљевик за Лот 1 – Одржавање –
пошљунчавање локалних макадамских путева – источни дио града Бијељина дужан је да у
року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене копије
докумената којима потврђује вјеродостојност достављене изјаве из члана 45. 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
предлог уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах након понуде
најуспјешнијег понуђача.

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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