
На основу члана 59. 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
71. 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 УУУУ
ООООПОНИШТЕЊУПОНИШТЕЊУПОНИШТЕЊУПОНИШТЕЊУПОСТУПКАПОСТУПКАПОСТУПКАПОСТУПКА јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавкеПРПРПРПР-02/17-02/17-02/17-02/17

IIII
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,,,, објављеном на Порталу јавних

набавки дана 24.05.2017.године и у “Сл.гласнику БиХ”бр.38/17 од 26.05.2017.године,,,, а која се
односи на набавку услуга: Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина,
понуде су доставили следећи понуђачи:

1 . ДОО „Еко заштита”Бијељина и Завод за дезинсекцију и дератизацију “Висан” Земун

2. ДОО „Дезинсекција“ Бијељина и „Институт за здравље и сигурност хране“ Зеница

IIIIIIII

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да ниједна од примљених понуда
није испунила услове предвиђене тендерском документацијом и то:

ПонудаПонудаПонудаПонуда ДООДООДООДОО „Дезинсекција“„Дезинсекција“„Дезинсекција“„Дезинсекција“ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина ииии „Институт„Институт„Институт„Институт зазазаза здрављездрављездрављездравље ииии сигурностсигурностсигурностсигурност
хране“хране“хране“хране“ ЗеницаЗеницаЗеницаЗеница нијенијенијеније испунилаиспунилаиспунилаиспунила условеусловеусловеуслове предвиђенепредвиђенепредвиђенепредвиђене тендерскомтендерскомтендерскомтендерском документацијомдокументацијомдокументацијомдокументацијом изизизиз сљедећихсљедећихсљедећихсљедећих
разлогаразлогаразлогаразлога::::

---- ПонуђачПонуђачПонуђачПонуђач јејејеје доствиодоствиодоствиодоствио ИзводИзводИзводИзвод изизизиз јединственогјединственогјединственогјединственог регистрарегистрарегистрарегистра рачунарачунарачунарачуна пословихпословихпословихпослових субјекатасубјекатасубјекатасубјеката
којимкојимкојимкојим сесесесе утврђујеутврђујеутврђујеутврђује списаксписаксписаксписак активнихактивнихактивнихактивних рачунарачунарачунарачуна кодкодкодкод пословнихпословнихпословнихпословних банакабанакабанакабанака одододод
07.04.2017.07.04.2017.07.04.2017.07.04.2017.годинегодинегодинегодине,,,, аааа тендерскомтендерскомтендерскомтендерском документацијомдокументацијомдокументацијомдокументацијом (((( тачкатачкатачкатачка13.13.13.13. ПодтачкаПодтачкаПодтачкаПодтачка ББББ)))) ставставставстав 2.2.2.2.
подподподпод аааа)))))))) јејејеје прописанопрописанопрописанопрописано дададада ИзводИзводИзводИзвод илиилиилиили ПотврдаПотврдаПотврдаПотврда ЦентралнеЦентралнеЦентралнеЦентралне банкебанкебанкебанке БиХБиХБиХБиХ илиилиилиили другедругедругедруге
институцијеинституцијеинституцијеинституције премапремапремапрема прописимапрописимапрописимапрописима земљеземљеземљеземље уууу којојкојојкојојкојој јејејеје кандидаткандидаткандидаткандидат регистрованрегистрованрегистрованрегистрован,,,, којомкојомкојомкојом сесесесе
утврђујеутврђујеутврђујеутврђује списаксписаксписаксписак активнихактивнихактивнихактивних рачунарачунарачунарачуна кодкодкодкод пословнихпословнихпословнихпословних банакабанакабанакабанака,,,, нененене можеможеможеможе битибитибитибити старијастаријастаријастарија
одододод данаданаданадана објавеобјавеобјавеобјаве обавјештењаобавјештењаобавјештењаобавјештења оооо набавцинабавцинабавцинабавци....ОбзиромОбзиромОбзиромОбзиром дададада јејејеје ОбавјештењеОбавјештењеОбавјештењеОбавјештење оооо набавцинабавцинабавцинабавци
објављенообјављенообјављенообјављено 24.05.2017.24.05.2017.24.05.2017.24.05.2017.годинегодинегодинегодине,,,, аааа датумдатумдатумдатум ИзводаИзводаИзводаИзвода јејејеје 07.04.2017.07.04.2017.07.04.2017.07.04.2017.годинегодинегодинегодине нијенијенијеније испуњениспуњениспуњениспуњен
наведенинаведенинаведенинаведени условусловусловуслов....

---- УУУУ уговорууговорууговорууговору оооо дјелудјелудјелудјелу измеђуизмеђуизмеђуизмеђу ДООДООДООДОО „Дезинсекција“Бијељина„Дезинсекција“Бијељина„Дезинсекција“Бијељина„Дезинсекција“Бијељина ииии ЗоранаЗоранаЗоранаЗорана ХамзићаХамзићаХамзићаХамзића изизизиз
БијељинеБијељинеБијељинеБијељине ((((савјетниксавјетниксавјетниксавјетник зазазаза хемикалијехемикалијехемикалијехемикалије)))) нијенијенијеније наведеннаведеннаведеннаведен предметпредметпредметпредмет набавкенабавкенабавкенабавке,,,, аааа тачкомтачкомтачкомтачком 13.13.13.13.
подтачкаподтачкаподтачкаподтачка вввв)))) ставставставстав 2.3.2.3.2.3.2.3. предвиђенопредвиђенопредвиђенопредвиђено јејејеје дададада уууу уговоримауговоримауговоримауговорима склопљенимсклопљенимсклопљенимсклопљеним сасасаса стручнимстручнимстручнимстручним
кадромкадромкадромкадром оооо обављањуобављањуобављањуобављању повременихповременихповременихповремених ииии привременихпривременихпривременихпривремених пословапословапословапослова потребнопотребнопотребнопотребно јаснојаснојаснојасно навестинавестинавестинавести
дададада сесесесе радирадирадиради оооо пословимапословимапословимапословима изизизиз предметнепредметнепредметнепредметне набавкенабавкенабавкенабавке,,,, штоштоштошто уууу приложеномприложеномприложеномприложеном уговорууговорууговорууговору нијенијенијеније
наведенонаведенонаведенонаведено....

---- ЗаЗаЗаЗа радникарадникарадникарадника МилошаМилошаМилошаМилоша ГајевићаГајевићаГајевићаГајевића(((( савјетниксавјетниксавјетниксавјетник зазазаза хемикалијехемикалијехемикалијехемикалије)))) нијенијенијеније приложенаприложенаприложенаприложена
овјеренаовјеренаовјеренаовјерена фотокопијафотокопијафотокопијафотокопија дипломедипломедипломедипломе оооо траженојтраженојтраженојтраженој квалификацијеквалификацијеквалификацијеквалификације,,,, какокакокакокако јејејеје прописанопрописанопрописанопрописано
тачкомтачкомтачкомтачком 13.13.13.13. подтачкаподтачкаподтачкаподтачка вввв)))) подподподпод 2.2.2.2.2.2.2.2. тендерскетендерскетендерскетендерске документациједокументациједокументациједокументације....

---- ТачкомТачкомТачкомТачком 13.13.13.13. подтачкаподтачкаподтачкаподтачка вввв)))) подподподпод 2.1.2.1.2.1.2.1.дддд)))) прописанопрописанопрописанопрописано јејејеје дададада сусусусу понуђачипонуђачипонуђачипонуђачи обавезниобавезниобавезниобавезни доказатидоказатидоказатидоказати
дададада располажурасполажурасполажурасполажу минималноминималноминималноминимално техничкимтехничкимтехничкимтехничким особљемособљемособљемособљем ииии тототото:::: 10101010 радникарадникарадникарадника,,,, минималноминималноминималноминимално IIIIIIIIIIII
степенастепенастепенастепена средњегсредњегсредњегсредњег образовањаобразовањаобразовањаобразовања(((( КВКВКВКВ)))) обученихобученихобученихобучених зазазаза руковањеруковањеруковањеруковање опаснимопаснимопаснимопасним хемикалијамахемикалијамахемикалијамахемикалијама,,,,
аааа каокаокаокао доказдоказдоказдоказ јејејеје потребнопотребнопотребнопотребно обавезнообавезнообавезнообавезно приложитиприложитиприложитиприложити ииии овјеренеовјеренеовјеренеовјерене фотокопијефотокопијефотокопијефотокопије дипломадипломадипломадиплома оооо
траженојтраженојтраженојтраженој квалификацијиквалификацијиквалификацијиквалификацији.... УУУУ понудипонудипонудипонуди јејејеје приложеноприложеноприложеноприложено 8888 уговорауговорауговорауговора оооо извршењуизвршењуизвршењуизвршењу



привременихпривременихпривременихпривремених ииии повременихповременихповременихповремених пословапословапословапослова,,,, аааа једанједанједанједан одододод радникарадникарадникарадника сесесесе налазиналазиналазиналази нананана спискуспискуспискусписку
сталносталносталностално запосленихзапосленихзапосленихзапослених радникарадникарадникарадника кодкодкодкод ДОО“Дезинсекција“ДОО“Дезинсекција“ДОО“Дезинсекција“ДОО“Дезинсекција“ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина,,,, штоштоштошто јејејеје укупноукупноукупноукупно 9999
радникарадникарадникарадника.... НиНиНиНи зазазаза једногједногједногједног одододод њихњихњихњих нијенијенијеније достављендостављендостављендостављен доказдоказдоказдоказ,,,, овјеренаовјеренаовјеренаовјерена фотокопијафотокопијафотокопијафотокопија
дипломедипломедипломедипломе оооо траженојтраженојтраженојтраженој квалификацијиквалификацијиквалификацијиквалификацији....

---- ПонуђачПонуђачПонуђачПонуђач јејејеје уууу понудипонудипонудипонуди доставиодоставиодоставиодоставио РјешењеРјешењеРјешењеРјешење оооо измјениизмјениизмјениизмјени рјешењарјешењарјешењарјешења брбрбрбр.11/07-510.2.55/16.11/07-510.2.55/16.11/07-510.2.55/16.11/07-510.2.55/16 одододод
05.09.2016,05.09.2016,05.09.2016,05.09.2016,годинегодинегодинегодине ииии РјешењеРјешењеРјешењеРјешење оооо измјениизмјениизмјениизмјени рјешењарјешењарјешењарјешења брбрбрбр.... 11/07-510.2.53/1611/07-510.2.53/1611/07-510.2.53/1611/07-510.2.53/16 одододод
05.09.2016.05.09.2016.05.09.2016.05.09.2016.годинегодинегодинегодине,,,, аааа нисунисунисунису доставилидоставилидоставилидоставили РјешењеРјешењеРјешењеРјешење брбрбрбр.... 11/07-510.2.37/1311/07-510.2.37/1311/07-510.2.37/1311/07-510.2.37/13 одододод
30.08.2016.30.08.2016.30.08.2016.30.08.2016.годинегодинегодинегодине ииии брбрбрбр.... 11/07-510.2.35/1311/07-510.2.35/1311/07-510.2.35/1311/07-510.2.35/13 одододод 30.08.2016.30.08.2016.30.08.2016.30.08.2016.годинегодинегодинегодине изизизиз којихкојихкојихкојих бибибиби сесесесе
видјелевидјелевидјелевидјеле осталеосталеосталеостале тачкетачкетачкетачке РјешењаРјешењаРјешењаРјешења којекојекојекоје говореговореговореговоре оооо називуназивуназивуназиву ииии врстиврстиврстиврсти биоцидногбиоцидногбиоцидногбиоцидног производапроизводапроизводапроизвода,,,,
величинивеличинивеличинивеличини ииии начинуначинуначинуначину паковањапаковањапаковањапаковања,,,, формулацијиформулацијиформулацијиформулацији,,,, произвођачупроизвођачупроизвођачупроизвођачу,,,, активнихактивнихактивнихактивних супстанцисупстанцисупстанцисупстанци
садржанихсадржанихсадржанихсадржаних уууу биоцидномбиоцидномбиоцидномбиоцидном производупроизводупроизводупроизводу,,,, каокаокаокао ииии називназивназивназив произвођачапроизвођачапроизвођачапроизвођача....

---- УУУУ ИзјавамаИзјавамаИзјавамаИзјавама оооо испуњеностииспуњеностииспуњеностииспуњености условаусловаусловауслова изизизиз чланачланачланачлана 45.45.45.45. 47.47.47.47. ииии 52.52.52.52. ппппонуђачонуђачонуђачонуђач
ДОО“Дезинсекција“ДОО“Дезинсекција“ДОО“Дезинсекција“ДОО“Дезинсекција“ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина нијенијенијеније навеонавеонавеонавео тачантачантачантачан називназивназивназив ииии врстуврстуврстуврсту поступкапоступкапоступкапоступка јавнејавнејавнејавне
набавкенабавкенабавкенабавке уууу формиформиформиформи ииии нананана начинначинначинначин којикојикојикоји јејејеје прописанпрописанпрописанпрописан одододод странестранестранестране АгенцијеАгенцијеАгенцијеАгенције зазазаза јавнејавнејавнејавне
набавкенабавкенабавкенабавке.... ИзјавеИзјавеИзјавеИзјаве оооо испуњеностииспуњеностииспуњеностииспуњености условаусловаусловауслова изизизиз наведенихнаведенихнаведенихнаведених члановачлановачлановачланова саставнисаставнисаставнисаставни сусусусу диодиодиодио
УпутстваУпутстваУпутстваУпутства зазазаза припремуприпремуприпремуприпрему моделамоделамоделамодела тендерскетендерскетендерскетендерске документациједокументациједокументациједокументације ииии понудапонудапонудапонуда ,,,, аааа обрасциобрасциобрасциобрасци
изјаваизјаваизјаваизјава сусусусу садржанисадржанисадржанисадржани уууу тендерскојтендерскојтендерскојтендерској документацијидокументацијидокументацијидокументацији....

ПонудаПонудаПонудаПонуда ДООДООДООДОО “Еко“Еко“Еко“Еко заштита“заштита“заштита“заштита“ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина ииии ЗаводЗаводЗаводЗавод зазазаза дезинсекцијудезинсекцијудезинсекцијудезинсекцију ииии дератизацијудератизацијудератизацијудератизацију
“Висан““Висан““Висан““Висан“ ЗемунЗемунЗемунЗемун нијенијенијеније испунилаиспунилаиспунилаиспунила условеусловеусловеуслове предвиђенепредвиђенепредвиђенепредвиђене тендерскомтендерскомтендерскомтендерском документацијомдокументацијомдокументацијомдокументацијом изизизиз разлогаразлогаразлогаразлога
штоштоштошто ниједанниједанниједанниједан одододод члановачлановачлановачланова групегрупегрупегрупе понуђачапонуђачапонуђачапонуђача уууу ИзјавамаИзјавамаИзјавамаИзјавама оооо испуњеностииспуњеностииспуњеностииспуњености условаусловаусловауслова изизизиз чланачланачланачлана 45.45.45.45. 47.47.47.47.
ииии 52.52.52.52. нијенијенијеније навеонавеонавеонавео врстуврстуврстуврсту поступкапоступкапоступкапоступка јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавке уууу формиформиформиформи ииии нананана начинначинначинначин којикојикојикоји јејејеје прописанпрописанпрописанпрописан одододод
странестранестранестране АгенцијеАгенцијеАгенцијеАгенције зазазаза јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавке.... ИзјавеИзјавеИзјавеИзјаве оооо испуњеностииспуњеностииспуњеностииспуњености условаусловаусловауслова изизизиз наведенихнаведенихнаведенихнаведених члановачлановачлановачланова
саставнисаставнисаставнисаставни сусусусу диодиодиодио УпутстваУпутстваУпутстваУпутства зазазаза припремуприпремуприпремуприпрему моделамоделамоделамодела тендерскетендерскетендерскетендерске документациједокументациједокументациједокументације ииии понудапонудапонудапонуда ,,,, аааа
обрасциобрасциобрасциобрасци изјаваизјаваизјаваизјава сусусусу садржанисадржанисадржанисадржани уууу тендерскојтендерскојтендерскојтендерској документацијидокументацијидокументацијидокументацији....

IIIIIIIIIIII

ПоступакПоступакПоступакПоступак сесесесе поништавапоништавапоништавапоништава у складу са чланом 69. став (2) тачка д) Закона о јавним
набавкама, из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива.

IIII VVVV

Записник о оцјени понуда број: 02-404-114/17 од 19.06.2017.године је саставни дио ове
Одлуке о поништењу поступка.

VVVV

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.



VVVV IIII

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-114/17 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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