
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 :

ОООО ДДДД ЛЛЛЛ УУУУ КККК УУУУ
ООООПОНИШТЕЊУПОНИШТЕЊУПОНИШТЕЊУПОНИШТЕЊУПОСТУПКАПОСТУПКАПОСТУПКАПОСТУПКА

јјјјавнеавнеавнеавне набавкенабавкенабавкенабавке ДДДДДДДД-15-15-15-15----пппп1111/19/19/19/19

I

У поступку јавне набавке путем отвореног поступка уз провођење Е-аукције, објављеном
на Порталу јавних набавки дана 25.09.2019. године и у “Сл.гласнику БиХ” бр. 65/19 од
27.09.2019. године, а која се односи на набавку радова: ИЗГРАДЊАИЗГРАДЊАИЗГРАДЊАИЗГРАДЊА ФИСКУЛУТУРНЕФИСКУЛУТУРНЕФИСКУЛУТУРНЕФИСКУЛУТУРНЕ
САЛЕСАЛЕСАЛЕСАЛЕ УУУУ СКЛОПУСКЛОПУСКЛОПУСКЛОПУ ОШОШОШОШ ''''''''ЈОВАНЈОВАНЈОВАНЈОВАН ДУЧИЋДУЧИЋДУЧИЋДУЧИЋ'''''''' УУУУ ПАТКОВАЧИПАТКОВАЧИПАТКОВАЧИПАТКОВАЧИ,,,, понуду је доставио следећи
понуђач:

- ДОО ''БУК ПРОМЕТ'', Бијељина

II

Након разматрања приспјеле понуде установљено је да понуда понуђача ДОО ''БУК
ПРОМЕТ'', Бијељина није испунила услове предвиђене тендерском документацијом из
следећих разлога:

- У тачки 2.2.2.2. ПосједовањеПосједовањеПосједовањеПосједовање цертификатацертификатацертификатацертификата ИСОИСОИСОИСО 9001:20159001:20159001:20159001:2015 (поглавље техничке и
професиноналне способности) потребно је било доставити копију важећег
цертификата ISO 9001:2015, тј. доставити само копију стране гдје се види име
понуђача и рок важења цертификата. Умјесто траженог цертификата понуђач је
доставио копију Цертификата ISO 9001:2008

- У тачки 3.3.3.3. ПосједовањеПосједовањеПосједовањеПосједовање докуменатадокуменатадокуменатадокумената оооо усаглашеностиусаглашеностиусаглашеностиусаглашености грађевинскихграђевинскихграђевинскихграђевинских производапроизводапроизводапроизвода
((((темељитемељитемељитемељи,,,, стубовистубовистубовистубови,,,, темељнетемељнетемељнетемељне гредегредегредегреде,,,, ивичнеивичнеивичнеивичне гредегредегредегреде,,,, кровнекровнекровнекровне рожњачерожњачерожњачерожњаче ииии кровникровникровникровни
носачиносачиносачиносачи)))) ----поглавље техничке и професиноналне способности потребно је било
доставити копију важећег цертификата о усаглашености грађевинских производа
(темељи, стубови, темељне греде, ивичне греде, кровне рожњаче и кровни
покривачи) односно важећи цертификат о усаглашености фабриче контроле
производње истих према нормама :

ЕН 206 :2013 + А1:2016 (БЕТОН),
ЕН 13225:2013 (префабриковани бетонски производи - линијски конструктивни
елементи),
ЕН 14991:2007 ( готови бетонски производи – елементи за темељење).

И копију изјаве о усаглашености наведених грађевинских производа са нормама:

ЕН 206 :2013 + А1:2016 (БЕТОН),
ЕН 13225:2013 (префабриковани бетонски производи - линијски конструктивни
елеметни),
ЕН 14991:2007 ( готови бетонски производи – елементи за темељење).



Умјесто тражених доказа понуђач је доставио изјаву да је предузеће ДОО „Бук
промет“ Бијељина у процесу добијања цертификата и да процес цертификације
треба да буде завршен до потписивања уговора за извођење радова - Изградња
фискултурне сале у склопу ОШ „Јован Дучић“ у Патковачи.

- Такође понуда превазилази планирана средства и знатно је већа од планираних.
Одлуком о поновном приступању поступку јавне набавке радова број: 02-404-
177/19 од 17.09.2019., гдје је предвиђени максимални износ средстава за
реализацију предметне јавне набавке износи 660.006,42 КМ (без ПДВ-а) односно
772.207, 50 КМ (са ПДВ-ом). Понуђач ДОО „Бук промет“ Бијељина је понудио
укупну цијену за наведене радове 852.004,99 КМ (без ПДВ-а) односно 996.845,84
КМ (са ПДВ-ом). Разлика између понуђене и предвиђене цијене износи
191.998,57 КМ (без ПДВ-а) односно 224.638,34 КМ (са ПДВ-ом)

III

Поступак се поништава у складу са чланом 69. став (2) тачке д) и е) Закона о јавним
набавкама, из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива.

I V

Записник о оцјени понуда број: 02-404-177/19 од 17.10.2019. године је саставни дио ове
Одлуке о поништењу поступка.

V

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.

V I

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града
Бијељина"

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-177/19 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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