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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.13/17,2/18),
Градоначелник д о н о с и:

ОООО ДДДД ЛЛЛЛ УУУУ КККК УУУУ
ООООИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧА

уууу поступкупоступкупоступкупоступку јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавке ОЗПОЗПОЗПОЗП-21/18-21/18-21/18-21/18
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У поступку јавне набавке услуга путем отвореног поступка, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 12.06.2018.године и у Сл.гласнику Бих бр.40/18 од 15.06.2018.године,,,, а која
се односи на набавку радова:::: ““““ Реконструкција крова на главној згради Градске управе Града
Бијељина (изнад Одсјека за јавне набавке, инвестиције и надзор)““““,,,, понуде су доставили следећи
понуђачи:

1. ДОО“Кула монт“ Зеница
2. ДОО“Призма“ Бијељина
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Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуда ДОО „Кула монт“Зеница није
прихватљива, јер образложење неприродно ниске цијене није објективно, недвосмислено и
доказиво. Чланом 66. став 1. Закона о јавним набавкама прописано је да „Ако понуђач
уговорном органу не понуди основано образложење које може,између осталог, садржавати и
поређење са цијенама на тржишту, уговорни орган ће одбацити понуду.“Даље, у ставу 2. је
наведено да је „Понуђач дужан да писмено достави детаљне информације о релевантним
саставним елементима понуде, укључујући елементе цијене,односно разлоге понуђене
цијене.Уговорни орган узима у разматрање објашњења која се на примјерен начин могу
односити на
а) економичност производног процеса, пружених услуга или грађевинске методе
б) изабрана техничка рјешења и/или изузетно погодне услове које понуђач има за доставу роба
или услуга или за извођење радова
ц) оригиналност робе, услуга или радова које је понуђач понудио
д) усклађеност са важећим одредбама које се односе на радну заштиту и услове рада на мјесту
гдје се испоручује роба, пружа услуга или изводи рад
е) могућност да понуђач прима државну помоћ“

Понуђач ДОО“Кула монт“ Зеница доставио је изјашњење које се односи само на могућност
јефтиније дораде лимова који су поријеклом из Италије, а не из Кине, и из истог се не може
закључити да понуђач може успјешно обавити предметне радове по понуђеним цијенама, које
су ниже за више од 20% од другопласираног понуђача.Навод да су машине у поступку набавке
не може се узети као разлог великих уштеда које се директно одражавају на цијену понуде.
На основу свега наведеног, понуда ДОО“Кула монт“ Зеница је одбачена као неприхватљива.

Понуда ДОО „Призма“ Бијељина у потпуности је испунила услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријума-економски најповољнија понуда са
следећим подкритеријумима:

1. најнижа понуђена цијена-75 бодова
2. рок извођења радова-25 бодова,извршена оцјена понуде:
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Р.бр Назив/име понуђача Подкритеријум
1. Најнижа понуђана
цијена

Број бодова

Подкритеријум
2. Рок извођења
радова

Број бодова

УКУПАН
БРОЈ

БОДОВА

1. ДОО “Призма”Бијељина 21.278,37КМ
(без ПДВ-а)
75 бодова

15 дана од дана
увођења у посао
25 бодова

100100100100

На основу наведег оцијењено је да је најповољнији понуђач::::

ДООДООДООДОО „Призма“„Призма“„Призма“„Призма“ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу одододод::::
21.278,3721.278,3721.278,3721.278,37 КМКМКМКМ ((((безбезбезбез ПДВПДВПДВПДВ----аааа))))

ииии рокомрокомрокомроком извођењаизвођењаизвођењаизвођења радоварадоварадоварадова 15151515 данаданаданадана одододод данаданаданадана увођењаувођењаувођењаувођења уууу посаопосаопосаопосао
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Записник о оцјени понуда број: 02-404- 124/18 од 25.07.2018.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- 124/18 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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