
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16)
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 26.03.2019.године и Исправка
обавјештења о набавци од 09.04.2019. године, а која се односи на набавку услуга:::: ПРЕГЛЕД
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ:

ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ НА МИКОТОКСИНЕ И МЕТАЛЕ
ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ НАМИРНИЦА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА
ЛОТ 6:УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА
И МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА

За ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ НАМИРНИЦА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА понуду су
доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „Институт за воде“ Бијељина
2. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Бања Лука
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Након изјављене жалбе протоколисане код Уговорног органа број: 02-404-50/19 од 03.06.2019.
године понуђача ЈЗУ Института за јавно здравство РС, Бања Лука Комисија је установила да је
уложена Жалба основана и усваја се у потпуности. Поновним увидом у понуде комисија за
јавне набавке је утврдила следеће:

----Понуда понуђача ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Бања Лука
није узета у разматрање из разлога што понуђена цијена превазилази планирана
средстава за реализацију ове јавне набавке за дати Лот 5.

-Понуђач ДОО „Институт за воде“ Бијељина елиминише се из даљег поступка,
јер не испуњава услове за позицију број 3 из Образца за цијену понуде, а која се
односи на утврђивање хигијенске исправности радних површина (микробиолошка
анализа брисева), јер није у складу са чланом 7. Тачка 2) Правилника о поступку
утврђивања критеријума микробиолошке чистоће (Сл. гласник РС 74/18) којим је
прописано да се испитивање микробиолошких критеријума чистоће у објектима из
члана 2. овог Правилника врши у лабараторијама ЈЗУ Института за јавно здравство
РС Бања Лука.
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ПоступакПоступакПоступакПоступак сесесесе поништавапоништавапоништавапоништава у складу са чланом 69. став (2) тачка д) Закона о јавним
набавкама БиХ, из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива.
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Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-
404-50/19-Лот 5 од 27.05.2019.године.
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Записник о оцјени понуда број: 02-404-50/19 од 05.06.2019. године је саставни дио ове
Одлуке о поништењу поступка.
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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:02-404-50/19-Лот 5 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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