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 40. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(''Службени гласник Града Бијељина'',24/15), Градоначелник д о н о с и :
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I
У поступку јавне набавке путем Отвореног поступка,, објављеном на Порталу јавних
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II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да следеће понуде не испуњавају
услове предвиђене тендерском документаијом:
- Д.О.О.''Енергетик'' Бања Лука
- Д.О.О. ''МДМ- Перић плус'' Бијељина
Понуда понуђача Д.О.О. ''Енергетик'', Бања Лука, не испуњава услове предивђене тендерском
документацијом из разлога што су уз достављену понуду доставио нацрт уговора у коме су сви
листови парафирани, али је унесен само дио елемената из тендерске документације, односно
понуђач је попунио дио нацрта уговора који се односи на уговорне стране, под тачком 2 гјде је
навео назив предузећа, ЈИБ и име директора, док остале елементе из тендерске документације
који се траже у нацрту уговора није унио. Под тачком 25. тендерске документације, нацрт
уговора је дефинисан као саставни дио тендерске документације у који су унијети сви елементи
из тендерске документације као и то да су понуђачи дужни уз понуду доставити нацрт уговора
у који су унијели податке из своје понуде те парафирати све листове нацрта уговора. Из
напријед наведеног понуда понуђача д.о.о.''Енергетик'' Бања Лука није узета у разматрање тј. У
поступак вредновања понуда
Понуда понуђача Д.О.О. ''МДМ- Перић плус'' Бијељина није испунила услове предвиђене
тендерском документацијом из следећих разлога:
1.) Под тачком 12. Одјељак А) тендерске документације тражено је позитивно пословање за
2014.годину, гдје је као доказ тражена копија биланса успјеха за 2014.годину, а понуђач
је доставио копију биланса успјеха за 2015.годину (у периоду од 01.01. до
30.06.2015.године), чиме није испуњен наведени критеријум
2.) Уз достављену понуду понуђач је доставио Лиценцу:
А) за грађење односно извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и то:
1. грађевинских радова на објектима високоградње
Б) за грађење, односно извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје
орган јединице локалне самоуправе и то:
1. грађевинских радова на објектима високоградње
У тачки 12. Одјељак В), члан 1.тендерске документације, квалификованост за извођење
предметних радова , понуђач је дужан уз понуду доставити оригинал или овјерену фотокопију

(овјера не старија од 3 мјесеца рачунајући од дана предаје понуде) Лиценци о испуњености
услова на грађењу објеката, односно извођења радова на објектима стандардне конструкције
бруто грађевинске површине до 1 500 м², и укупне спратности до 5 етажа и то за следеће фазе :
архитектонско-грађевинска фаза, електро фаза и машинска фаза-област термотехника,
инсталација гријања, гаса, вентилације и климатизације, на објектима за које одобрење за
грађење издаје општински / градски орган управе, а издату од Министарства за просторно
уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, а све у складу са Законом о уређењу
простора и грађењу (''Службени гласник РС'', БР.40/13) и Правилником о условима за издавање
и одузимање лиценци учесника у грађењу (''Службени гласник Републике Српске'', број:70/13).
У тачки 12. Одјељак В), члан 1.под тачком 1.2.тендерске документације, наведено је да понуђач
који не посједује наведене лиценце (архитектонско – грађевинска фаза, електро и машинска
фаза) на дан предаје понуде, дужан је уз понуду доставити изјаву којом се обавезује да ће у
случају да његова понуда буде одабрана као најповољнија, доставити тражене лиценце у року
од 7 дана од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. Уколико
одабрани понуђач не достави тражене лиценце у наведеном року, сматраће се да је одустао од
понуде, а уговор ће бит додијељен другопласираном понуђачу (Изјава је саставни дио Прилога
III тендерске документације. Према горе наведеном понуђач д.о.о. ‘’МДМ-Перић плус’’
Бијељина није испунио наведени критеријум, јер је уз понуду доставио Лиценцу само за једну
фазу (архитектонско-грађевинску) док за остале двије фазе није, нити је доставио тражену
изјаву, да ће у случају да његова понуда буде изабрана у року од 7 дана од дана запримања
обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. Из напријед наведеног понуда
понуђача
д.о.о. ‘’МДМ-Перић плус’’ Бијељина није узета у разматрање, тј процедуру
вредновања.
Понуда понуђача Д.О.О. ‘’Бук промет’’ Бијељина испунила је све услове прописане
тендерском документацијом, те је након извршеног вредновања а на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће понуде оцијењено да је најповољнији
понуђач:
БУК ПРОМЕТ
'', Бијељина са понуђеном цијеном у бруто износу од
ДОО ''
''БУК
ПРОМЕТ'',
од::
149.999,87 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-140/15 од 30.12.2015.године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 дана од
дана пријем
пријемaa исте
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.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града
Бијељина"
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-150/15
Бијељина
Датум:

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић

