
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 40.
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
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У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,,,, објављеном на Порталу јавних

набавки дана 23.05.2017.године и у Сл.гласнику БиХ бр.41/17 од 09.06.2017.године,,,, а која се
односи на набавку услуга:::: ““““Осигурање имовине и лица и осигурање и регистрација службених
аутомобила Градске управе Града Бијељина током 2017. и 2018.године”,понуде су доставили
следећи понуђачи:

Лот 1: Осигурање имовине и лица Градске управе Града Бијељина

1. АД „Дунав осигурање“ Бања Лука
2. ДД „ Брчко гас осигурање“ Брчко
3. „ АСА осигурање“ ДД, Сарајево
4. Микрофин осигурање АД, Бања Лука

Лот 2: Осигурање и регистрација службених аутомобила Градске управе Града Бијељина

1. АД „Дунав осигурање“ Бања Лука
2. АД „Дрина осигурање“ Милићи
3. „Нешковић осигурање“ АД, Бијељина
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Лот 1: Осигурање имовине и лица Градске управе Града Бијељина

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуда “Микрофин
осигурање” АД, Бања Лука није испунила услове предвиђене тендерском документацијом из
следећих разлога:

- Понуда није увезана у складу са тачком 15. тендерске документације којом је
прописан начин достављања понуде тј. да се понуда чврсто увезује на начин да
се онемогући накнадно вађење или уметање листова.Ако је понуда израђена у
два или више дијелова, сваки дио се чврсто увезује на начин да се онемогући
накнадно вађење или уметање листова ( књижни увез или осигурање
јемствеником. Понуда није достављена као књижни увез, нити је осигурана
јемствеником.

- Понуда није нумерисана у складу са тачком 15. тендерске документације, којом
је прописано да се странице понуде означавају бројем, на начин да је видљив
редни број странице.Када је понуда израђена од више дијелова, странице се



означавају на начин да сваки сљедећи дио започиње редним бројем којим се
наставља редни број странице којим завршава предходни дио.

- У тачки 28. тендерске документације наведено је да је саставни дио тендерске
документације Нацрт уговора, у коме су унијети сви елементи из тендерске
документације.Понуђач само треба да овјери и потпише Нацрт уговора без
попуњавања осталих дијелова Уговора. Понуђач у склопу понуде није доставио
Нацрт уговора у складу са чланом 28. тендерске документације.

Понуде АД “ Дунав осигурање” Бања Лука, ДД “Брчко гас осигурање” Брчко и “АСА
Осигурање” ДД, Сарајево у потпуности су испуниле услове предвиђене тендерском
документацијом те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршено вредновање

1. “АСА Осигурање” ДД, Сарајево 23.757,23 КМ

2. ДД „Брчко гас осигурање” Брчко 23.879,90 КМ

3. АД “Дунав осигурање” Бања Лука 23.895,72 КМ

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

„АСА„АСА„АСА„АСА Осигурање“Осигурање“Осигурање“Осигурање“ ДДДДДДДД,,,, СарајевоСарајевоСарајевоСарајево сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу одододод::::
23.757,2323.757,2323.757,2323.757,23 КМКМКМКМ ((((безбезбезбез ПДВПДВПДВПДВ----аааа))))

Лот 2: Осигурање и регистрација службених аутомобила Градске управе Града Бијељина

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да све приспјеле понуде
премашују планирана средства за предметну јавну набавку.

ПоступакПоступакПоступакПоступак зазазаза лотлотлотлот 2222 сесесесе поништавапоништавапоништавапоништава у складу са чланом 69. став (2) тачка е) Закона о
јавним набавкама БиХ, из разлога што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од
обезбјеђених средстава за предметну набавку.
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Записник о оцјени понуда број: 02-404-107/17 од 23.06.2017.године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
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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.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града
Бијељина"

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-107/17 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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