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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16 и 36/19)
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:08/013;27/13) 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 :

ОООО ДДДД ЛЛЛЛ УУУУ КККК УУУУ
ООООИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧА

уууу поступкупоступкупоступкупоступку јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавке СКПСКПСКПСКП-25/20-25/20-25/20-25/20

IIII
У поступку јавне набавке радова путем отвореног поступка са закључивањем Oквирног

споразума са више понуђача, објављеном на Порталу јавних набавки дана од 25.03.2020. године,
и у Сл.гласнику Бих бр.19/20 од 27.03.2020.године,,,, Исправке за обавјештења о набавци дана
09.04.2020. године, и у Сл. Гласник БиХ број: 22/20 од 17.04.2020. године, Исправке за
обавјештења о набавци дана 06.05.2020. године, и у Сл. Гласник БиХ број: 26/20 од 08.05.2020.
године, а која се односи на набавку радова: “Изградња и асфлатирање путева, улица, пјешачко –
бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града Бијељина ““““,,,, понуде су доставили следећи
понуђачи:

1. ДОО „Бук промет“ Бијељина
2. ДОО „Папилон“ Корај, Челић (носилац групе) и ДОО „Изградња“ Теочак (члан групе)
3. ДОО “Бијељина пут“Бијељина

IIIIIIII

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да су понуде испуниле услове
предвиђене тендерском документацијом.

IIIIIIIIIIII

Комисија је извршила оцјену понуда, на основу критеријума економски најповољније
понуде са следећим подкритеријума:

1. Удаљеност асфалтне базе – 55 бодова
2. Гарантни рок на изведене радове – 25 бодова
3. Начин плаћања – 20 бодова

и сачинила следећу збирну табелу бодовања по задатим критеријумима :



2

Р.бр Назив/име
понуђача

Подкритеријум
1. Удаљеност
асфалтне базе

Број бодова

Подкритеријум
2. Гарантни рок
на изведене
радове
Број бодова

Подкритеријум
3.Начин плаћања

Број бодова

УКУПАН
БРОЈ

БОДОВА

1. ДОО“Бијељина
пут“ Бијељина

5 километара

55 бодова

4 године

25 бодова

60 календарских
дана

20 бодова
101010100000

2. ДОО „ Бук
промет“ Бијељина

5 километара

55 бодова

2 године и 3
мјесеца

15 бодова

60 календарских
дана

20 бодова

90909090

3. ДОО
„Папилон“ Корај,
Челић

49 километара

45 бодова

4 године

25 бодова

60 календарских
дана

20 бодова

99990000

На основу збирне табеле утврђена је ранг листа са укупним бројем бодова:

ПонуђачПонуђачПонуђачПонуђач БОДОВИБОДОВИБОДОВИБОДОВИ РАНГРАНГРАНГРАНГ

ДООДООДООДОО “Бијељина“Бијељина“Бијељина“Бијељина пут“пут“пут“пут“ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина
100100100100 1111

ДООДООДООДОО „Бук„Бук„Бук„Бук промет“Бијељинапромет“Бијељинапромет“Бијељинапромет“Бијељина
90909090 2222

ДООДООДООДОО „Папилон“„Папилон“„Папилон“„Папилон“ КорајКорајКорајКорај,,,, ЧелићЧелићЧелићЧелић
90909090 3333

IVIVIVIV

На основу наведеног, Оквирни споразум за ““““Изградња и асфлатирање путева, улица,
пјешачко – бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града Бијељина ““““ ће се закључити са
сва три понуђача и то:

1.1.1.1. ДООДООДООДОО „Бијељина„Бијељина„Бијељина„Бијељина пут“Бијељинапут“Бијељинапут“Бијељинапут“Бијељина
2.2.2.2. ДООДООДООДОО „Бук„Бук„Бук„Бук промет“Бијељинапромет“Бијељинапромет“Бијељинапромет“Бијељина
3.3.3.3. ДООДООДООДОО „Папилон“„Папилон“„Папилон“„Папилон“ КорајКорајКорајКорај,,,, ЧелићЧелићЧелићЧелић

Након закључења оквирних споразума са три понуђача, уговорни орган ће за вријеме
трајања оквирних споразума позивати све понуђаче са којима је закључен оквирни споразум да
достављају понуде, када се укаже потреба за изградњом и асфалтирањем путева, улица,
пјешачко-бициклистичких стаза и тротоара.

VVVV

Записник о оцјени понуда број :02-404-67/20 од 13.05.2020.
године је саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
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VIVIVIVI
Понуђач ДОО „Бук промет“Бијељина је у обавези да до дана потписивања Оквирног
споразума достави Лиценцу тражену тендерском документацијом
1. оригинал или овјерену фотокопију (овјера не старија од три мјесеца рачунајући до

дана предаје понуде) важеће Лиценце о испуњавању услова за извођење радова нискоградње,
за које одобрење за грађење издаје општински/градски орган управе, издату од стране
надлежног министарства РС.

Уколико понуђачи у горе наведеном року не доставе тражену документацију уговорни
орган ће у складу са чланом 69. став (2) под ц) Закона о јавним набавкама поништити поступак
јавне набавке, из разлога што није достављен број понуда одређен у члану 32. Став (4) овог
закона, уколико је било предвиђено закључење оквирног споразума.

Понуђач ДОО „Бијељина пут“ Бијељина дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана
пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене копије докумената којима потврђују
вјеродостојност достављене изјаве из члана 45. Закона о јавним набавкама.

Уколико понуђачи у горе наведеном року не доставе тражену документацију уговорни
орган ће у складу са чланом 69. став (2) под ц) Закона о јавним набавкама поништити поступак
јавне набавке, из разлога што није достављен број понуда одређен у члану 32. Став (4) овог
закона, уколико је било предвиђено закључење оквирног споразума.

VIIVIIVIIVII

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.

VIIIVIIIVIIIVIII

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у " Службеном гласнику
Града Бијељина".

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 67/20 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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