
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 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 :
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У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,,,, објављеном на Порталу

јавних набавки дана 09.11.2016.године и у “Сл.гласнику БиХ”бр.85/16 од 11.11.2016.године,,,, а
која се односи на набавку радова:” Рјешавање проблема Рома у области стамбеног збрињавања
у Граду Бијељина – 7 стамбених објеката’’, понуде су доставили следећи понуђачи:

1 . ДОО „Астра план“ Брчко
2. ДОО „Прогрес“ Братунац
3. ДОО „Призма“Бијељина
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Након разматрања приспјелих понуда установљено је да ниједна од примљених понуда
није испунила услове предвиђене тендерском документацијом и то:

- ПонудаПонудаПонудаПонуда ДОО“АстраДОО“АстраДОО“АстраДОО“Астра план“план“план“план“ БрчкоБрчкоБрчкоБрчко није испунила услове предвиђене
тендерском документацијом из следећих разлога:

- Понуђач није доставио фотокопију биланса успјеха за 2015.годину, што је у супротности са
тачком 13.одјељак А) подтачка 1. тендерске документације;
- Понуђач није овјерио и потписао Нацрт уговора који је саставни дио тендерске документације,
што је у супротности са тачком 28. тендерске документације.

- ПонудаПонудаПонудаПонуда ДООДООДООДОО „Прогрес“„Прогрес“„Прогрес“„Прогрес“ БратунацБратунацБратунацБратунац није испунила услове предвиђене
тендерском документацијом из следећих разлога:

- Банкарска гаранција за озбиљност понуде није достављена на начин који је прописан тачком
29.тендерске документације.Гаранција је достављена у пластичној фолији која није била
затворена, а тендерском документацијом је прописано следеће:
“Обавезно је достављање у затвореној пластичној фолију (која се на врху затвори наљепницом
на којо је стављен печат понуђача или се отвор на фолији затвори јемствеником , а на мјесту
везивања залијепи наљепница и отисне печат понуђача), пластична фолија у којој је оригинална
банкарска гаранција мора бити означена редним бројем странице и увезана у цјелину чини
саставни дио понуде. “
- Понуђач је доставио Изјаве о испуњености услова из члана 47. и 52. Закона о јавним
набавкама, које су овјерене код надлежног органа ( нотара), али на истим нема датума овјере,
што је у супротности са тачком 12. тендерске документације и тачком 43. тендерске
документације.

- ПонудаПонудаПонудаПонуда ДООДООДООДОО „Призма“„Призма“„Призма“„Призма“ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина није испунила услове предвиђене
тендерском документацијом из следећих разлога:

- Банкарска гаранција за озбиљност понуде није достављена на начин који је прописан тачком
29.тендерске документације.Гаранција је достављена у пластичној фолији која је била затворена,
али није стављен печат, а тендерском документацијом је прописано следеће:



“Обавезно је достављање у затвореној пластичној фолију (која се на врху затвори наљепницом
на којо је стављен печат понуђача или се отвор на фолији затвори јемствеником , а на мјесту
везивања залијепи наљепница и отисне печат понуђача), пластична фолија у којој је оригинална
банкарска гаранција мора бити означена редним бројем странице и увезана у цјелину чини
саставни дио понуде. “
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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: 02-404-152/16 од 05.12.2016.године је саставни дио ове
Одлуке о поништењу поступка.
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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:02-404-152/16 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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