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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 88. 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 40. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(''Службени гласник Града Бијељина'',24/15), Градоначелник д о н о с и :

ОООО ДДДД ЛЛЛЛ УУУУ КККК УУУУ
ООООИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧА
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У поступку јавне набавке путем Конкурентског захтјева за достављање понуда,,,,

објављеном на Порталу јавних набавки дана 14.07.2016.године,,,, а која се односи на набавку
услуга: ““““Садња дрворедних садница“,,,, понуду је доставио следећи понуђач:

1. ДОО ''ВРТЛАР'' Лопаре
2. АД „КОМУНАЛАЦ“ Бијељина
3. ДОО ''НЕВЕН БИОИНЖЕЊЕРИНГ'' Бијељина
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Након разматрања приспјелих понуда установљено је да следеће понуде не испуњавају
услове предвиђене тендерском документацијом:

Понуда понуђача ДОО ''Вртлар'' Лопаре није квалификована, тј. не испуњава услове из
тендерске документације, из следећих разлога:

• понуђач је доставио неовјерену изјаву из члана 45. ЗЈН, што је у супротности са чланом
12. тендерске документације,

• понуђач је доставио непопуњену изјаву из члана 47. ЗЈН, што је у супротности са чланом
13. тачка А) тендерске документације,

• понуђач није доставио потврду банке да рачун понуђача није блокиран у задња 3 мјесеца,
нити је доставио рјешење о регистрацији, што је у супротности са чланом 13. тачкама А)
и Б) тендерске документације,

• понуђач није доставио документе траже чланом 13. тачка В) подтачка 2.1., 3.1., 3.2., 3.3.
и 4.1. (минимално-техничко особље, листа опреме у сталном власништву, списак
радника запослених код понуђача, извјештај Пореске управе РС о броју запослених
радника код понуђача, М“ или ПД 3100 образац за лице из подтачке 3.1. а), референц
листа).

Понуда понуђача ДОО ''Биоинжињеринг Невен'' Бијељина није квалификована, тј. не испуњава
услове из тендерске документације, из следећих разлога:

• понуђач је доставио неовјерену изјаву из члана 45. ЗЈН, што је у супротности са чланом
12. тендерске документације,

• понуђач је доставио непопуњену изјаву из члана 47. ЗЈН, што је у супротности са чланом
13. тачка А) тендерске документације,

• понуђач је доставио неовјерену копију рјешења о регистрацији, што је у супротности са
чланом 13. тачкама А) и Б) тендерске документације,
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• понуђач је доставио неовјерену копију увјерења о здравственом стању пољопривредних
усјева за производњу сјемена, објеката за производњу садног материјала шумског биља,
објеката за производњу садног материјала вишегодишњег биља, издато од стране
надлежне иснтитуције, што је у супротности са чланом 13. тачком В) подтачком 1.1.
тендерске документације,

• понуђач није доставио овјерену фотокопију важећег рјешења о регистрацији матичњака
и важећег рјешења о упису у регистар произвођача садног материјала, издату од стране
Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду РС, што је у супротности са
чланом 13. тачком В) подтачком 1.1. тендерске документације,

• понуђач је доставио неовјерену копију дипломе за лице из члана 13. тачка В) подтачка
3.1. а) тендерске документације, што је у супротности са чланом 13. тачка В) подтачка
3.1. а) тендерске документације

• понуђач није доставио документе тражене чланом 13. тачка В) подтачка 2.1., 3.1., 3.2.,
3.3. и 4.1. (листа опреме у сталном власништву, списак радника запослених код понуђача,
извјештај Пореске управе РС о борју запослених радника код понуђача, М“ или ПД 3100
образац за лице из подтачке 3.1. а), референц листа).

Понуда понуђача АД ''Комуналац'' Бијељина у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом , те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде,прихваћена понуда:

АДАДАДАД ''''''''КОМУНАЛАЦКОМУНАЛАЦКОМУНАЛАЦКОМУНАЛАЦ'''''''' БијељинаБијељинаБијељинаБијељина сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу одододод::::
22.967,1022.967,1022.967,1022.967,10 КМКМКМКМ(((( сасасаса ПДВПДВПДВПДВ----омомомом))))
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Записник о оцјени понуда број: 02-404-118/16 од 04.08.2016.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 5 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- 118/16 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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