
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16; 36/19)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12), члана 70. и члана 100.
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 са закључивањем Оквирног
споразума са једним понуђачем, објављеном на Порталу јавних набавки дана 24.04.2019. године
и у Сл.гласнику БиХ бр.31/19 од 26.04.2019. године, а која се односи на набавку радова:
“ ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЈЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА БИЈЕЉИНА”, на Одлуку о избору најповољнијег понуђача број:02-404-
96/19 од 20.05.2019.године уложена је жалба понуђача ДОО ''ЕЛМОНТ'' Бијељина која је
благовремена, допуштена и изјављена од овлашћеног лица. Жалба је дјелимично основана и
понуђач доо ''ЕЛМОНТ'' Бијељина се елиминише из поступка вредновања и као најповољнији
понуђач се бира доо ''ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ'' Добој са понуђеном цијеном у износу од:
49.991,00 КМ (без ПДВ-а).
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Понуђач доо ''Елмонт'' Бијељина уложило је жалбу на Одлуку о избору најповољнијег
понуђача број:02-404-96/19 од 20.05.2019.године која је благовремена, допуштена и изјављена
од овлашћеног лица. На основу члана 100.ЗЈН и 43. Правилника о јавним набавкама, роба
услуга и радова (''Сл.Гласник града Бијељина'', број:13/17), уговорни орган је размотрио све
наводе из жалбе и утврђено је да су наводи из жалбе дјелимично основани.

Поновним увидом у понуде комисија за јавне набавке је утврдила следеће:
- да понуђач доо ''Елмонт'' Бијељина за траженог ВКВ електичара није доставио диплому

како је захтјевано тендерском документацијом у тачки 7.4., него је доставио увјерење о
положеном специјалистичком испиту број:2306/17 од 10.11.2008.године издато од стране
Техничке школе ''ГСП'' Београд, те је у том дијелу навод жабе основан

- да понуђач доо ''Елмонт'' Бијељина за траженог ВКВ електричара није доставио увјерење
о положеном стручном испиту како је захтјевано тендерском документацијом у тачки
7.4., него је доставио увјерење о положеном стручном испиту које се односи на КВ
електроенергетичара број:03-Е-85/07 од 06.08.2007.године издато од стране Савеза
енергетичара Републике Српске Бања Лука, те је у том дијелу жалба основана

Наводи који се односе на поступак јавне набавке СКП-н-04/18 су неосновани из разлога што
уговорни орган за сваки поступак јавне набавке прописује услове и доказе у складу са
предметом конкретне јавне набавке.
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Након поновног разматрањања приспјелих понуда установљено је да
понуђач ДОО „Елмонт“ Бијељина није испунио прописане услове тражене
тендерском документацијом из следећих разлога:

- За траженог ВКВ електричара није достављена диплома како је захтјевано тачком 7.4.
тендерске документације

- За траженог ВКВ електричара није достављено увјерење о положеном стручном испиту
како је захтјевано тачком 7.4. тендерске документације

Понуда ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој у потпуности је испунила услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДООДООДООДОО „„„„ТелефонијаТелефонијаТелефонијаТелефонија ВидаковићВидаковићВидаковићВидаковић““““,,,, ДобојДобојДобојДобој сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу одододод
49.991,0049.991,0049.991,0049.991,00 КМКМКМКМ ((((безбезбезбез ПДВПДВПДВПДВ----аааа))))
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Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-96/19 од 04.06.2019. године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
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Овом Одлуком се ставља ван снаге Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-
404-96/19 од 20.05.2019.године.
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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:02-404-96/19 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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