
1

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), члана 70. и члана 8.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) ) члана
71. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'', број:08/013;27/13) и члана 48.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града
Бијељина'',број:13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и :

ОООО ДДДД ЛЛЛЛ УУУУ КККК УУУУ
ООООПОНИШТЕЊУПОНИШТЕЊУПОНИШТЕЊУПОНИШТЕЊУПОСТУПКАПОСТУПКАПОСТУПКАПОСТУПКА
јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавке ПРПРПРПР-02--02--02--02-пппп1/181/181/181/18
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Поништава се поступак јавне набавке услуга путем отвореног поступка, објављеном на

Порталу јавних набавки дана 19.06.2018.године и у Сл.гласнику Бих бр.42/18 од
22.06.2018.године, а која се односи на набавку услуга: “Општа систематска дератизација на
подручју Града Бијељина “, у складу са чланом 69. став (2) под д) из разлога што ниједна од
примљених понуда није прихватљива Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору
најповољнијег понуђача број: 02-404-133/18 од 17.09.2018.године.

IIIIIIII
У предметном поступку Одлуком о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-133/18

од 17.09.2018.године изабран је као најповољнији понуђач ДОО ’’Дезинсекција’’ Бијељина.
Понуђач ДОО ’’Еко заштита’’ Бијељина заступан по пуномоћнику адвокату Милану Матићу
уложио је жалбу на поменуту Одлуку. Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби, филијала
Бања Лука број: ЈН2-02-07-1-714-7/18 од 18.10.2018.године, усвојена је жалба као основана, те
Одлука број: 02-404-133/18 од 17.09.2018.године поништена, а предмет се враћа на поновни
поступак.

Поступајући по одредбама Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања
Лука ЈН2-02-07-1-714-7/18 од 18.10.2018.године извршен је поновни увид у достављне понуде и
утврђено је следеће:

Понуда ДОО ‘’Дезинсекција’’ Бијељина и ДОО ‘’Санитација’’ Даниловград не испуњава
услове из следећих разлога:

- прве двије странице понуде нису нумерисане, што није у складу са прописаним
условима за достављање понуде из тачке 8.1.4. на страни 13. и 14. тенедерске
документације и чланом 58. став (2) Закона о јавним набавкама

- у погледу услова за квалификацију понуђача прописаних у тачки 7.1. т.д., на
основу приложених доказа у понуди групе понуђача ДОО ‘’Дезинсекција’’
Бијељина и ДОО ‘’Санитација’’ Даниловград утврђује се да нису испуњени
прописани минимални услови које понуђач треба да испуни у складу са чланом
45. став (1) тачка а) ЗЈН. Наиме за члана конзорцијума доо ‘’Дезинсекција’’
Бијељина достављена је попуњена и од надлежног органа овјерена изјава о
испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од а) до д) ЗЈН, а уз изјаву је
достављена овјерена копија увјерења Основног суда у Бијељини број:080-0-Су-
18-000 014/477 од 25.06.2018.године којим се потврђује да са даном издавања
овог увјерења доо ‘’Дезинсекција’’ Бијељина није пред тим судом осуђена
правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала,
корупције, преваре или прања новца. Сходно Рјешењу број: ЈН2-02-07-1-714-
7/18 од 18.10.2018.године Канцеларије за разматрање жалби, потврду из 45.
став (1) тачка а) ЗЈН издаје Суд БиХ за правна лица. Односно, за кривична
наведена у члану 45. став (1) тачка а) ЗЈН искључиво је надлежан одјел II
Кривичног одјељења суда БиХ те је потврда тог суда једино мјеродавна. За
члана конзорцијума доо ''Санитација'' Даниловграда нису достављени докази
прописани чланом 45. став (2) од а) до д)
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- у складу са Рјешењем број број: ЈН2-02-07-1-714-7/18 од 18.10.2018.године
Канцеларије за разматрање жалби, утврђено је да понуда ДОО
‘’Дезинсекција’’ Бијељина и ДОО ‘’Санитација’’ Даниловград неприхватљива,
јер није достављен доказ да понуђени антикоагулант има појединачну тежину
брикета од 40 грама. Овај податак се не види из достављених рјешења
надлежног Министарства на страни 137. и 139. нити овај податак произилази из
било којег доказа достављеног уз понуду. На страни 35. т.д. тачка 1.1.2. б)
наведено је да ће се примјењивати антикоагулант 2. генерације минималне
тежине појединачног брикета 40 грама, те ће се без ових доказа понуда
одбацити као невалидна

Понуда понуђача доо ‘’Еко заштита’’ Бијељина и ДДД ‘’Висан’’ из Београда не
испуњава услове из следећих разлога:

- у погледу услова за квалификацију понуђача прописаних у тачки 7.1. т.д., на
основу приложених доказа у понуди групе понуђача ДОО ‘’Еко заштита’’
Бијељина и ДДД ‘’Висан’’ Београд утврђује се да нису испуњени прописани
минимални услови које понуђач треба да испуни у складу са чланом 45. став (1)
тачка а) ЗЈН. Наиме за члана конзорцијума доо ‘’Дезинсекција’’ Бијељина
достављена је попуњена и од надлежног органа овјерена изјава о испуњености
услова из члана 45. став (1) тачка од а) до д) ЗЈН, а уз изјаву је достављена
овјерена копија увјерења Основног суда у Бијељини број:080-0-Су-18-000
014/479 од 25.06.2018.године којим се потврђује да са даном издавања овог
увјерења доо ‘’Еко заштита’’ Бијељина није пред тим судом осуђена
правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала,
корупције, преваре или прања новца. Сходно Рјешењу број: ЈН2-02-07-1-714-
7/18 од 18.10.2018.године Канцеларије за разматрање жалби, потврду из 45.
став (1) тачка а) ЗЈН издаје Суд БиХ за правна лица. Односно, за кривична
наведена у члану 45. став (1) тачка а) ЗЈН искључиво је надлежан одјел II
Кривичног одјељења суда БиХ те је потврда тог суда једино мјеродавна. Стога
се достављено увјерење не може прихватити као доказ да су испуњени услови
из члана 45. став (1) тачка а) ЗЈН

- тачком 7.1.4. т.д. прописано је да сваки члан групе понуђача мора испуњавати
услове у погледу личне способности и доставити доказе за то, утврђено је да
понуда понуђача доо ‘’Еко заштита’’ Бијељина и ДДД ‘’Висан’’ из Београда
није дотсављена у складу са тендерском документацијом и иста се одбацује као
невалидна.
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Записник о оцјени понуда број: 02-404- 133/18 од 29.10.2018.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 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.
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Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у " Службеном
гласнику Града Бијељина".

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 133/18 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић

ДОСТАВЉЕНО:

- ДОО ''ЕКО ЗАШТИТА'', Бијељина
- ДОО ''ДЕЗИНСЕКЦИЈА'' Бијељина


	ОДЛУКУ
	ОПОНИШТЕЊУПОСТУПКА
	јавненабавкеПР-02-п1/18


