
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 88. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број:
39/14) члана 62. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'',
број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(''Службени гласник Града Бијељина'',24/15), Градоначелник д о н о с и :
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У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда,,,,

објављеном на Порталу јавних набавки дана 18.02.2016.године,,,, а која се односи на набавку
услуга:::: ““““ Вршење услуга превоза ученика основних и средњих школа на спортска такмичења и
награђених учесника културних манифестација у 2016. години“,,,, понуде су доставили
следећи понуђачи:

1. ДОО „Самарџић“ Бијељина
2. ДОО „Семберија турист“ Бијељина
3. Јавни превоз „Видинко турс“ Бијељина
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Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуде ДОО
„Самарџић“ Бијељина и Јавни превоз „Видинко турс“ нису испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом из следећих разлога:

ПонудаПонудаПонудаПонуда ДООДООДООДОО „Самарџић“„Самарџић“„Самарџић“„Самарџић“ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина није испунила услове предвиђене тендерском
документацијом из разлога што:
- Понуда није увезана на начин прописан тендерском документацијом,
- Странице понуде нису нумерисане,
- Изјаве из члана 45. и 42. Закона о јавним набавкама БиХ нису овјерене од стране надлежног
органа,
- Странице Нацрта уговора нису парафиране

ПонудаПонудаПонудаПонуда ЈавниЈавниЈавниЈавни превозпревозпревозпревоз „Видинко„Видинко„Видинко„Видинко турс“турс“турс“турс“ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина није испунила услове предвиђене
тендерском документацијом из разлога што:
- Понуда није увезана на начин прописан тендерском документацијом,
- Странице понуде нису нумерисане,
- Изјаве из члана 45. и 42. Закона о јавним набавкама БиХ нису овјерене од стране надлежног
органа,
- Странице Нацрта уговора нису парафиране,
- Није достављено Рјешење о регистрацији понуђача

Понуда ДОО „Семберија турист“ Бијељина у потпуности је испунила услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, прихваћена понуда

ДООДООДООДОО „„„„СемберијаСемберијаСемберијаСемберија туристтуристтуристтурист““““ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном одододод::::
4.000,004.000,004.000,004.000,00 КМКМКМКМ(((( БЕЗБЕЗБЕЗБЕЗ ПДВПДВПДВПДВ----аааа))))
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Записник о оцјени понуда број: 02-404-28/16 од 01.03.2016.године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
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Изабрани понуђач дужан је да у року од 7 (седам) дана од дана пријема ове Одлуке достави
оригинал или овјерену копију Увјерења о измиреним обавезама за пензијско и инвалидско и
здравствено осигурање.

Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену документацију уговорни
орган у складу са чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.гласник
БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.
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Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 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- 28/16 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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