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 и 08/16), Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ПП
-01п1/15
ПП-01-01-п
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда,,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 26.10.2015.године,02.11.2015.године,
28.12.2015.године,15.01.2016.гдине и 11.02.2016.године,, а која се односи на набавку услуга::
“ Вршење систематске дератизације на подручју Града Бијељина
у 2016.години“, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Санитарац“ Власеница
2. ДОО „Еко бел“ Лакташи
3. ДОО „Еко заштита“ Бијељина
4. ДОО „Санитација“ Бијељина
II
Одлуком о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-122/15 од 01.03.2016.године
изабран је као најповољнији понуђач - ДОО „Еко заштита“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 56.160,00 КМ. На поменуту одлуку уложена је жалба од стране понуђача д.о.о.
''Санитација''Бијељина заступана по адвокату Санелу Незирићу из Сарајева. Рјешењем
Канцеларије за разматрање, филијала Бања Лука број: ЈН2-02-07-1-136-6/16 од
28.04.2016.године жалба је усвојена и поништена је Одлука о избору најповољнијег понуђача
број: 02-404-122/15 од 01.03.2016.године и предмет се вратио на поновно поступање.
III
Поступајући по Рјешењу Канцеларије за разматрање, филијала Бања Лука број: ЈН2-0207-1-136-6/16 од 28.04.2016.године, извршен је увид у достављене понуде и установљено је да
понуде ДОО „Санитарац“ Власеница и ДОО“ Еко бел“ нису испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом из следећих разлога:
- Понуда ДОО „Санитарац“ Власеница
није испунила услове предвиђене тендерском
документацијом из разлога што није достављен План и програм рада који је тражен у прилогу
III тендерске документације.
- Понуда ДОО“Еко бел“Лакташи није испунила услове предвиђене тендерском документацијом
из разлога што достављене Изјаве из члана 45. и 52.Закона о јавним набавкама БиХ,нису
овјерене штамбиљом надлежног органа.
Понуде понуђача д.о.о. ''Санитација'' Бијељина и д.о.о.''Еко заштита'' Бијељина исуњавају
услове, те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање:
Р.бр.
Понуђач
Понуђена цијена
1.
Д.о.о. ''САНИТАЦИЈА'' Бијељина
42.120,00 КМ
2.
Д.о.о. ''ЕКО ЗАШТИТА'' Бијељина
56.160,00 КМ
И оцјењено је да је најповољнији понуђач:
САНИТАЦИЈА
'', Бијељина са понуђеном цијеном у износу од : 42.120,00 КМ
Д.О.О. ''
''САНИТАЦИЈА
САНИТАЦИЈА'',
1

IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-122/15 од 17.05.2016.године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
V
ДОО „Санитација“Бијељина дужан, је да у року од 7 (седам) дана од дана пријема ове
Одлуке достави оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављене изјаве из члана 45.Закона о јавним набавкама БиХ тачка ц) из члана 47. Закона о
јавним набавкама БиХ (овјерену фотокопију биланса успјеха)
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену документацију уговорни
орган у складу са чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља предлог
уговора ономпонуђачу чија је понуда на ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег
понуђача
VI
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.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града
Бијељина"
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