
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, 02/18), Градоначелник д о н о с и:
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У поступку јавне набавке путем Конкурентског захтјева за достављање понуда уз

провођење Е-аукције,,,, објављеном на Порталу јавних набавки дана 24.10.2019. године,,,, а која се
односи на набавку услуга:::: ИЗРАДА, ДИЗАЈН, ПРЕЛОМ И ШТАМПА ПРОМОТИВНИХ
МАТЕРИЈАЛА ЗА KAMПАЊУ „БИЈЕЉИНА- ГРАД БУДУЋНОСТИ“, понуду је доставио
следећи понуђач:

- Графички студио „Пиксел“ Бијељина
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Након разматрања приспјеле понуде установљено је да је иста у потпуности испунила

услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума- најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:

ГрафичкиГрафичкиГрафичкиГрафички студиостудиостудиостудио „„„„ПикселПикселПикселПиксел““““,,,, БијељинаБијељинаБијељинаБијељина сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу одододод
8.357,008.357,008.357,008.357,00 КМКМКМКМ ((((безбезбезбез ПДВПДВПДВПДВ----аааа))))
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Записник о оцјени понуда број: 02-404-193/19 од 26.11.2019. године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
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Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) дана од дана пријема ове Одлуке
достави оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним набавкама БиХ . Из члана 45. Понуђач је
дужан да достави следеће доказе: а) Потврду Суда БиХ и Потврду суда према сједишту правног
лица односно кандидата/понуђача из којих је видљиво да му у кривичном поступку није
изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за сва кривична дјела из члана 45. Став (1) тачка
а) Закона о јавним набавкама (кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару
или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је
регистрован или). Потврда Суда БиХ и потврда суда према сједишту правног лица односно
кандидата/понуђача се достављају кумулативно.
Неће бити прихватљиво увјерење издато од било којег суда у БиХ у којем нису назначена сва
наведена кривична дјела, већ само нека од њих или увјерење од суда који уопште није надлежан
према сједишту кандидата/понуђача.
Ако понуду доставља физичко лице као предузетник, дужан је доставити увјерење које гласи на
име власника – предузетника



б) Увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован понуђач, којим се
потврђује да није под стечајем или није предмет стечајног поступка, да није предмет поступка
ликвидације, односно да није у поступку обустављања дјелатности.
Ако понуду доставља физичко лице као предузетник , дужан је доставити само увјерење од
надлежног органа управе да није у поступку обустављања пословне дјеланости

Из члана 47. Понуђач је дужан да достави оригинал или овјерену копију биланса успјеха за
2018. годину.

Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену документацију уговорни
орган ће у складу са чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама поништити
поступак јавне набавке, из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива.
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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:02-404-193/19 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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