
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:13/17,02/18),Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ПР-02/18

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, објављеном на Порталу јавних

набавки дана 19.02.2018.године и у “Сл.гласнику БиХ”бр.13/18 од 23.02.2018.године, а која се
односи на набавку услуга: Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина,
понуде су доставили следећи понуђачи:

1 . ДОО „Еко заштита” Бијељина
2. ДОО “Дезинсекција” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да ниједна од примљених понуда
није испунила услове предвиђене тендерском документацијом и то:

Понуда ДОО “Еко заштита“ Бијељина није испунила услове предвиђене тендерском
документацијом из сљедећих разлога:

- На страни 6/63 измијењене тендерске документације, наведени су услови за
квалификацију, односно услови за личну квалификацију и докази који се траже. У
оргинал понуди ДОО „Еко-заштита“ Бијељина, достављен је уговор о удруживању у
групу понуђача, закључен између ДОО „Еко заштита“ Бијељина и Завода за
дезинсекцију, дератизцију и дезинфекцију „Висан“ Београд-Земун. У погледу
испуњености услова из члана 45 Закона о јавним набавкама ДОО „Еко-
заштита“ Бијељина доставила је уредно попуњену и од надлежног органа овјерену изјаву
о испуњености услова. Такође, Завод за ддд „Висан“ Београд-Земун, доставио је уредно
попуњену и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњености услова из члана 45
Закона о јавним набавкама. Уз наведене изјаве, и један и други понуђач доставили су
доказе за услове прописане чланом 45, ц) и д). Међутим из достављених доказа на
страни од 42-52 понуде не може се утврдити да су понуђачи, дана када је понуда предата,
уредно измирили обавезе везано за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено
осигурање и обавезе по основу директних и индиректних пореза, што је прописано као
услов на страни 8/63 тендерске документације.

- На страни 12/63 тендерске документације, у дјелу означеном као специфично искуство
понуђача, била је обавеза да понуђачи доставе листу квалитета (референц листу)
извршених истих или сличних уговора у претходне три године, која је требала да садржи
најмање један успјешно реализован уговор бруто вриједности мимимум 60.000,00 КМ са
ПДВ-ом, уз обезбјеђење потврде од стране наручиоца о успјешно извршеном уговору.
На страни 138 понуде налази се потврда о реализацији закључених уговора издатих од
стране ГУГ Пожаревац, међутим није достављена листа квалитета (референц листа)
извршених истих или сличних уговора у претходне три године.



Понуда ДОО „Дезинсекција“ Бијељина није испунила услове предвиђене тендерском
документацијом из сљедећих разлога:

- На страни 13 и 14 достављена је попуњена и од надлежног органа овјерена изјава о
испуњености услова из члана 45. На страни 7 тендерске документације наведено је да се
у сврху доказивања услова из тачке а) до д) понуђач је дужан доставити попуњену и
овјерену код надлежног органа изјаву која је саставни дио тендерске документација и да
се на њих не односе случајеви дефинисани овом тачком. На страни 43 и 44 тендерске
документације прописана је форма ове изјаве. У складу са овом формом неопходно је да
на изјави, поред потписа даваоца изјаве, буде назначено и мјесто и датум давања изјаве.
На страни 14 понуде није назначено мјесто и датум давања изјаве, што по оцјени
комисије није у складуса формом Изјаве, која је дата у тендерској документацији . На
страни 22 понуде налази се изјава којом се доказује економска и финансијска способност
из члана 47 став 1. Тачка а) и ц),која је потписана, али на изјави није назначен датум
давања изјаве, потпис и печат понуђача, што није у складу са формом Изјаве на страни
10 и 45 тендерске документације. На страни 32 понуде налази се писмена изјава из члана
52 Закона о јавним набавкама потписана и од надлежног органа овјерена на којој се не
налази мјесто и датум давања изјаве, што није у складу са формом изјаве датој на страни
47 тендерске документације.

- На страни 10 и 11 тендерске документације наведени су услови стручне оспособљености
и докази који се достављају . У понуди ДОО „Дезинсекција“ Бијељина, на страни 76
достављен је уговор о обављању привремених и повремених послова закључен између
ДОО „Дезинсекција“ Бијељина и Ћурић Бранислава из Требиња. Поред уговора о
обављању повремених и привремених послова, према условима из тендерске
документације на страни 11, понуђач је био дужан да приложи и овјерене фотокопије
диплома о траженој квалификацији. За Ђурић Бранислава понуђач није у понуди
доставио доказ о траженој квалификацији.

- На страни 12/63 тендерске документације, у дјелу означеном као специфично искуство
понуђача, била је обавеза да понуђачи доставе листу квалитета (референц листу)
извршених истих или сличних уговора у претходне три године, која је требала да садржи
најмање један успјешно реализован уговор бруто вриједности мимимум 60.000,00 КМ са
ПДВ-ом, уз обезбјеђење потврде од стране наручиоца о успјешно извршеном уговору.
Увидом у достављену понду ДОО „Дезинсекција“ Бијељина, утврђено је да понуђач није
доставио листу квалитета ( референц листу), нити тражену потврду о успјешно
извршеним уговорима издате од стране наручиоца.

- У обрасцу за цијену понуде, на страни 38/63 тендерске документације, под тачком 1 и
тачком 2, тражено је да се за понуђени препарат приложи и доказ о дозволи коришћења
на територији Републике Српске, коју издаје Министарство здравља и социјалне заштите
РС, у складу са Законом о биоцидима. Увидом у понуду на страни 118-121 утврђено је да
су достављена: рјешење о измјени рјешења, број 11/07-510.2-139/16 од 28.12.2016.
године и рјешење о измјени рјешења, број 11/07-510.2-140/16 од 28.12.2016. године, док
основна рјешења, чије су измјене достављење, нису достављење у понуди. Из наведених
рјешења: број: 11/07-510.2-139/16 од 28.12.2016. године и број 11/07-510.2-140/16 од
28.12.2016. године не може се директно и недвосмислено закључити да за понуђени
препарат Ратмо дез (растресити мамак) и Ратмо дез ( парафински мамак) постоји доказ о
дозволи кориштења на територији Републике Српске.

III

Поступак се поништава у складу са чланом 69. став (2) тачка д) Закона о јавним
набавкама, из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива.



I V

Записник о оцјени понуда број: 02-404-18/18 од 10.05.2018.године је саставни дио ове
Одлуке о поништењу поступка.

V

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.

V I

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града
Бијељина"

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-18/18 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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