
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:09/17) и члана 48.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града
Бијељина'',број.13/17 и 02/18), Градоначелник д о н о с и:
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У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,,,, објављеном на Порталу јавних

набавки дана 27.12.2019. године и у Сл.гласнику БиХ бр. 01/20 од 10.01.2020. године,,,, а која се
односи на набавку радова:::: ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА
И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ
ЛОТЛОТЛОТЛОТ 1111: Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са
Министарством за људска права и избјеглице БиХ
ЛОТЛОТЛОТЛОТ 2:2:2:2: Изградња и асфалтирање путева на подручју Града Бијељина у сарадњи са
Министарством за људска права и избјеглице БиХ

За ЛОТЛОТЛОТЛОТ 2:2:2:2: Изградња и асфалтирање путева на подручју Града Бијељина у сарадњи са
Министарством за људска права и избјеглице БиХ, понуду су доставили следећи понуђачи:

- ДOO ’’Бијељина пут“, Бијељина;
- ДОО „ Galax-niskogradnja“ Брчко.
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На Одлуку о избору најповољнијег понуђача јавне набавке број: 02-404-232/19-Лот 2 од
05.02.2020. године уложена је жалба понуђача ДОО ''Galax-Niskogradnja'' Брчко која је
благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног лица. По рјешењу Канцеларије за
разматрање жалби број: ЈН2-02-07-1-434-7/20 од 16.04.2020. године, Одлука о избору
најповољнијег понуђача јавне набавке број: 02-404-232/19-Лот 2 од 05.02.2020. године се
поништава те се предмет враћа на поновни поступак.

Kомисија је у поновном поступку оцјене понуда приступила разматрању приспјелих
понуда и установила да понуда понуђача ДОО „Бијељина пут“ Бијељина не испуњава услове
предвиђене тендерском документацијом јер тачком 9.8.1. наведено је да: „Понуђачи требају
само овјерити и потписати нацрт Уговора без попуњавања осталих дијелова Уговора“, док је
понуђач ДОО „Бијељина пут“ Бијељина попунио дио који се односи на цијену. У складу са
чланом 68. став 1) тачка i, ЗНЈ БиХ којим је прописано „Понуде које нису у складу са
прописаним условима из тендерске документације, одбацују се као неприхватљиве“.
Понуда понуђача ДОО „Galax-niskogradnja“ Брчко испуњава у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, оцијењенооцијењенооцијењенооцијењено дададада јејејеје најповољнијинајповољнијинајповољнијинајповољнији понуђачпонуђачпонуђачпонуђач::::

ДООДООДООДОО „„„„ Galax-niskogradnjaGalax-niskogradnjaGalax-niskogradnjaGalax-niskogradnja““““ БрчкоБрчкоБрчкоБрчко,,,, сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу одододод ::::
176.893,19176.893,19176.893,19176.893,19 КМКМКМКМ ((((безбезбезбез ПДВПДВПДВПДВ----аааа))))
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Записник о прегледу и оцјени понуда (2) број: 02-404-232/19 од 28.04.2020. 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 даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града
Бијељина"

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-232/2019-Лот 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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