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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 48.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града
Бијељина'',број:13/17),Градоначелник д о н о с и :
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У поступку јавне набавке путем поступка за додјелу уговора услуга из Анекса II дио Б,,,,

објављеном на web страници града Бијељина дана 10.07.2018.године,,,, а која се односи на
набавку услуга : ФорумФорумФорумФорум изизизиз областиобластиобластиобласти развојаразвојаразвојаразвоја ииии повећањеповећањеповећањеповећање капацитетакапацитетакапацитетакапацитета привредепривредепривредепривреде уууу ГрадуГрадуГрадуГраду
БијељинаБијељинаБијељинаБијељина, понуду је доставио следећи понуђач:

1 . УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ''ИНТЕРАКТИВ'' БИЈЕЉИНА
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Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуда УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА
''ИНТЕРАКТИВ'' БИЈЕЉИНА није испунила услове предвиђене тендерском документацијом
и одбацује се на основу члана 68. став 4. тачка и, јер понуда није потпуна и не испуњава
захтјеве из тендерске документације. Понуђач Удружење жена „ИНТРАКТИВ“ Бијељина,
понуду није доставио у складу са тендерском документацијом из следећих разлога:
Понуда је упакована у пластичну фасциклу, увезану јемствеником. Крајеви јемственика су
залијеплјени бијелим папиром, на чије крајеве није стављен отисак печата подносиоца понуде
нити је понуда овјерена печатом.
Увидом у понуду види се да првих 13 страница понуде није нумерисано од стране понуђача. На
наведеним страницама понуде постоји нумерација која почиње са бројем 12/29 а завршава се са
24/29. Очигледно је да се ради о нумерацији коју је извршио уговорни орган приликом
припреме тендерске документације, те је иста достављена на преузетим документима у
понуди.Након ове нумерације почиње нумерација страница од стране понуђача, извршена
хемиском оловком, и то од 1 до броја 7, али између ових бројева постоје документи и странице
понуде које нису нумерисане. На основу наведених чињеница Комисија је мишљења да понуда
није припремљена у складу са захтјевима тендерске документације, дефинисаним на страни 10.
Овакав начин увезивања понуде и нумерисања страна који не обезбјеђује континуитет
нумерисања срана доводи до закључка да није обезбјеђена могућност да се накнадно ваде или
умећу листови и прилози у понуди. Указујемо да пропуст који се односи на не овјеравање
понуде од стране подносиоца није у слкаду са чланом 58. став 1. тачка х. тендерске
документације.Такође из рјешења о регистрацији види се да је лице овлаштено за заступање
Валентина Јелачић из Бијељине. Док се из понуде види да је потписник докумената Валентина
Тодоровић. Собзиром да у понуди није достављена пуномоћ за заступање Комисија није могла
на основу рјешења о регистрацији утврдити да ли се ради о истом лицу односно лицу које је
овлаштено за заступање и представљање подносиоца понуде.У погледу личне способности
достављена је изјава прописана тендерском документацијом. Као доказ за обављање
професионалне дјелатности приложена су рјешења о регистрацији код надлежног суда. За
економску и финансијску способност приложена је изјава о економској и финансијској
способности. По оцјени Комисије потврда пословне банке није достављена у складу са
захтјевима из тендерске документације, дефинисаним на страни 7. У потврди је наведено,
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између осталог да клијент Удружење жена „ИНТРАКТИВ“ Бијељина није имало блокаду у
последњих 6 мјесеци. Потврда је издата 25.07.2018.године. Према тендерској документацији
тражено је да у потврди пословне банке буде наведено да је то главни рачун и да исти није био
блокиран од 01.01.2018.г. до 01.07.2018.године или од дана отварања главног рачуна до
01.07.2018.г., ако је главни рачун отворен у краћем периоду. Из наведених захтјева види се да
садржај потврде пословне банке не одговара захтјевима из тендерске документације, јер је
потврда издата 25.07.2018.г. те се наведени период од последњих 6 мјесеци по мишљењу
Комисије има рачунати од тог датума, то зачи да је обухваћен период од 25.01.2018.г., а не од
01.01.2018.г. како је то тражено тендерском документацијом.У погледу техничке и
професионалне способности понуђач је био дужан да достави референц листу тј. списак уговора
са пруженим истим или сличним услугама за предходну годину уз обезбјеђење документа од
стране наручиоца о успјешно реализованим уговорима. Понуђач је доставио изјаву у којој је
између осталог наведено да има закључен уговор са Шведском организацијом АБФ Гетебург
који се односи на повећање економских и привредних капацитета Града Бијељина и њигових
грађана и грађанки. За период од 2016 до 2018.године. У изјави је такође наведено да потврду
или доказ о успјешно обављеним обавезама није могла бити достављена јер наведени уговор
још увјек траје те да се као доказ о успјешно обављеним обавезама за 2017.годину прилаже
наративни програмски извјештај за ту годину те независни ревизорски извјештај. По оцјени
Комисије овај доказ није у складу са захтјевима из тендерске документације, годину, Комисија
није могла да се изјасни јер је остатак документације достављен на страном језику без
званичног превода. Комисија подсјећа на одредбе члана 12. Став 3. којим је прописано да
понуђач подноси понуду на једном од службених језика који се користи у БиХ.којом је као
услов за специфично искуство тражен реализован сличан или исти уговор у вриједности у
предходној години не мањој од 20.000,00 КМ. Из достављене изјаве недвосмислено произилази
да је уговор још увјек важећи, да уговорне обавезе још увјек нису реализоване.Што се тиче
образложења подносиоца понуде који се односи на реализацију уговора за 2017.Саставни дио
тендерске документације као прилог бр.4 је нацрт уговора о пружању услуга. Увидом у
достављену понуду утврђено је да подносилац није доставио потписани предлог уговора, што је
требало да буде саставни дио понуде сходно члану 9. став 2. тачка г . Упутства за припрему
модела ТД и понуде.
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ПоступакПоступакПоступакПоступак сесесесе поништавапоништавапоништавапоништава у складу са чланом 69. став (2) тачка д) Закона о јавним
набавкама БиХ, из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива.
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Записник о оцјени понуда број: 02-404-152/18 од 27.07.2018.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.
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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:02-404-152/18 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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