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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:08/013;27/13) 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
ООООИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧА

уууу поступкупоступкупоступкупоступку јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавке ДДДДДДДД----нннн-01/18-01/18-01/18-01/18
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У поступку јавне набавке услуга путем отвореног поступка са закључивањем оквирног
споразума са више понуђача, објављеном на Порталу јавних набавки дана 10.05.2018.године и у
Сл.гласнику Бих бр.32/18 од 18.05.2018.године,,,, а која се односи на набавку
радова::::’’ПОБОЉШАЊЕ’’ПОБОЉШАЊЕ’’ПОБОЉШАЊЕ’’ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТАОБЈЕКТАОБЈЕКТАОБЈЕКТА ОШОШОШОШ ‘’КНЕЗ‘’КНЕЗ‘’КНЕЗ‘’КНЕЗ ИВОИВОИВОИВО
ОДОДОДОД СЕМБЕРИЈЕ’’СЕМБЕРИЈЕ’’СЕМБЕРИЈЕ’’СЕМБЕРИЈЕ’’,,,, понуде су доставили следећи понуђачи

1. ДОО“ NIVEX“ Дервента
2. ДОО“ПРИЗМА“Бијељина
3. ДОО„ПРОГРЕС“Братунац
4. ДОО ''СТАРТПРОДУКТ'' Прњавор
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Након разматрања приспјелих понуда установљено је да су понуде понуђача
ДОО“ NIVEX“ Дервента, ДОО“ПРИЗМА“Бијељина и ДОО„ПРОГРЕС“Братунац у потпуности
испуниле услове предвиђене тендерском документацијом
Понуда понуђача доо ''СТРАТПРОДУКТ'' Прњавор није испунила услове прописане тачком 8.8.
тендерске документације, јер нису доставили оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност
понуде у износу од 1.500,00 КМ , већ су доставили копију банкарске гаранције.
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Комисија је извршила оцјену понуда, на основу критеријума дефинисаних као:

1. Цијена – 60 бодова
2. Рок извођења радова – 25 бодова
3. Гарантни рок на изведене радове – 15 бодова

и сачинила следећу збирну табелу бодовања понуда које су испуниле услове прописане
тендерском документацијом по задатим критеријумима :

Р.бр Назив/име
понуђача

Подкритеријум
1. Цијена

Број бодова

Подкритеријум
2. Рок извођења
радова
Број бодова

Подкритеријум
3. Гарантни рок
на изведене
радове
Број бодова

УКУПАН
БРОЈ

БОДОВА
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1. ДОО ‘’ПРИЗМА’’
Бијељина

134.917,55 КМ

52 бода

5 дана

25 бодова

12 година

15 бодова

92929292

2. ДОО ''
ДОО“ NIVEX“ Дер
вента

117.011,85 КМ

60 бодова

8 дана

15,625 бодова

11 година

13,75 бодова

89,37589,37589,37589,375

3. ДОО ‘’ПРОГРЕС’’
Братунац

143.380,45 КМ

49,20 бодова

45 дана

3 бода

2 године

2,55 бодова

54,7554,7554,7554,75

На основу збирне табеле утврђена је ранг листа са укупним бројем бодова:

ПОНУЂАЧПОНУЂАЧПОНУЂАЧПОНУЂАЧ БОДОВИБОДОВИБОДОВИБОДОВИ РАНГРАНГРАНГРАНГ

ДООДООДООДОО „ПРИЗМА“Бијељина„ПРИЗМА“Бијељина„ПРИЗМА“Бијељина„ПРИЗМА“Бијељина 92929292 1111

ДООДООДООДОО '''''''' ДОО“ДОО“ДОО“ДОО“ NIVEXNIVEXNIVEXNIVEX““““ ДервентаДервентаДервентаДервента 89,37589,37589,37589,375 2222

ДООДООДООДОО ''''''''ПРОГРЕСПРОГРЕСПРОГРЕСПРОГРЕС'''''''' БратунацБратунацБратунацБратунац 54,7554,7554,7554,75 3333

IVIVIVIV

На основу наведеног, а на основу утврђене ранг листе уговор ће се додијелити понуђачу:

ДООДООДООДОО ’’ПРИЗМА’’’’ПРИЗМА’’’’ПРИЗМА’’’’ПРИЗМА’’ БијељинаБијељинаБијељинаБијељина,,,, сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном одододод 134.917,55134.917,55134.917,55134.917,55 КМКМКМКМ
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Записник о оцјени понуда број: 02-404- 92/18 од 15.06.2018.године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

VIVIVIVI

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 наредног дана од дана објављивања у " Службеном гласнику
Града Бијељина".

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 92/18 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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