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

ОООО ДДДД ЛЛЛЛ УУУУ КККК УУУУ
ООООИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧА

уууу поступкупоступкупоступкупоступку јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавке ТВЈТВЈТВЈТВЈ-05/20-05/20-05/20-05/20

У поступку јавне набавке путем отвореног поступка са закључивањем Оквирног
споразума уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана 16.03.2020.
године и у „Сл.гласнику БиХ“, бр.18/20 од 20.03.2020. године,,,, а која се односи на набавку
услуга:::: ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА И ОДРЖАВАЊЕ НАДОГРАДЊЕ НА
ИСТИМ,,,, бира се као најповољнији понуђач:::: ДООДООДООДОО „Лазаревић„Лазаревић„Лазаревић„Лазаревић----пром“пром“пром“пром“ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина,,,, сасасаса
понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу одододод 29292929....914914914914,,,,53535353 КМКМКМКМ ((((безбезбезбез ПДВПДВПДВПДВ----аааа).).).).

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору број: 02-404-46/20 од
11.05.2020.године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕОБРАЗЛОЖЕЊЕОБРАЗЛОЖЕЊЕОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У предметном поступку јавне набавке Одлуком о избору најповољнијег понуђача број:
02-404-46/20 од 11.05.2020.године изабран је као најповољнији понуђач: ДОО „Ауто-
центар“ Бијељина са понуђеном цијеном у износу од: 22.124,75 КМ (без ПДВ-а). Изабрани
понуђач био је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављене изјаве из члана 45.
Закона о јавним набавкама БиХ односно Потврду суда БиХ из које 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 ) .

Обзиром да понуђач ДОО „Ауто-центар“ Бијељина није доставио у прописаном року
тражени доказ, уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) под а) Закона о јавним набавкама
доставља предлог уговора оном понуђачу чија је понуда по ранг листи одмах након понуде
најуспјешнијег понуђача, а то је понуђач ДООДООДООДОО „Лазаревић„Лазаревић„Лазаревић„Лазаревић----пром“пром“пром“пром“ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина.

Изабрани понуђач ДОО „Лазаревић-пром“ Бијељина дужан је да у року од 5 (пет) 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. 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.

Записник о прегледу и оцјени понуда (3) број: 02-404-46/20 од 26.05.2020. године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
" Службеном гласнику Града Бијељина".
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ :

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.

ДОСТАВЉЕНО:

- ДОО „Лазаревић-пром“ Бијељина
- ДОО „Ауто-центар“ Бијељина

Број:02-404-46/20 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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