ЈУ Центар за културу „Семберија“ Бијељина
Број:482/22
Датум:16.03.2022. године
На основу члана 70. став (1), (2) и (3) Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и критеријума за додјелу
уговора прописаног у тендерској документацији (најнижа цијена), Управа ЈУ
Центра за културу „Семберија“ Бијељина, као уговорни орган, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА

I

Доноси се Одлука о додјели уговора у поступку јавне набавке проведеним на
основу Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама БиХ, Обавјештења број:
407/22 од 09.03.2022. године (објављен на веб страници Уговорног органа
09.03.2022. године), чији је предмет набавка услуге извођења позоришних
представа за фестивал „Дани комедије 2022. године“, за потребе ЈУ Центра за
културу „Семберија“ Бијељина. Набавка је предвиђена на основу Одлуке
уговорног органа број: 406/22 о покретању поступка набавка услуге према
Правилнику о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о
јавним набакама („Службени гласник БиХ“, број:66/16) понуђачу:

За ЛОТ-1: ЈУ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
За понуђену цијену од: 5.920,00 КМ без ПДВ-а
За ЛОТ-2: АГЕНЦИЈА СЦЕНА, БЕОГРАД
За понуђену цијену од: 4.303,00 КМ без ПДВ-а
За ЛОТ-3: ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „ЈАЗАВАЦ“ БАЊА ЛУКА

За понуђену цијену од: 2.900,00 КМ без ПДВ-а
За ЛОТ-4: АГЕНЦИЈА СЦЕНА БЕОГРАД
За понуђену цијену од: 3.697,00 КМ без ПДВ-а,
За ЛОТ-5: ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ 212, БЕОГРАД

За понуђену цијену од: 4.500,00 КМ без ПДВ-а.
II

С обзиром да се јавио само један понуђач,за по један лот(један лот један понуђач)
уговорни орган ће позвати изабраног ради закључивања уговора, којим ће се
регулисати права и обавезе везане за предметну набавку, сходно захјевима
Уговорног органа наведеним у тендерској документацији и законским прописама
који регулишу потупак уговарања.

Образложење
На основу Одлуке уговорног органа број:406 /22 покренут је поступак јавне
набавке у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, чији је предмет: Набавка
услуге извођења позоришних представа за фестивал „Дани комедије 2022. године“
, за потребе ЈУ Центра за културу „Семберија“ Бијељина. Набавка је предвиђена
Планом јавних набавки за 2022. годину. Јавна набавка је спроведена у складу са
Правилником о поступку додјеле уговора услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 66/16). Обавјештење о јавној набавци је
обајављено на веб страници уговорног органа 09.03.2022.године. За поступак
предметне јавне набавке именована је Комисија Рјешењем број:430/22 од
10.03.2022. године
Рок за достављање понуда је 16.03.2022. године до 12,00 часова.
Отварање понуда је обављено 16.03.2022. године у 12:30 часова.
Након утврђене чињенице да је благовремено достављена по једна (1) почетна
понуда, за сваки ЛОТ(један лот један понуђач) предсједавајући Комисије за јавну
нбавку је отворио благовремено достављене понуде на протокол код Уговорног
органа. Констатовао је да су понуду доставили следећи понуђачи:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Назив понуђача

Понуђена цијена у KM без
ПДВ-a

ЛОТ 1-ЈУ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
ЛОТ 2- АГЕНЦИЈА СЦЕНА, БЕОГРАД

5.920,00

ЛОТ 3-ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „ЈАЗАВАЦ“
БАЊА ЛУКА
ЛОТ 4-АГЕНЦИЈА СЦЕНА БЕОГРАД

2.900,00

ЛОТ-5 ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ 212, БЕОГРАД

4.303,00

3.697,00
4.500,00 КМ

Комисија у поступку предметне јавне набавке је дана 16.03.2022. године
приступила провјери компетентности, поузданости и способности кандидата који је
благовремено доставио своју понуду, односно извршила провјеру да ли је
кандидат у својој понуди доставио сву документацију захтјевану тендерским

документом, што је предуслов за преговорање у вези са другим аспектима будућег
уговора.
У вези са напријед изнесеним, Комисија у поступку предметне јавне набавке,
након прегледа достављене понуде, је утврдила сљедеће:
Кандидати:
ЛОТ-1: ЈУ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЛОТ-2: АГЕНЦИЈА СЦЕНА, БЕОГРАД

ЛОТ-3: ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „ЈАЗАВАЦ“ БАЊА ЛУКА

ЛОТ-4: АГЕНЦИЈА СЦЕНА БЕОГРАД

ЛОТ-5: ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ 212, БЕОГРАД

су доставили сва документа захтјевана у тендерском документу, чиме је сваки
доказао да је компетентан, поуздан и способан за учешће у даљем току поступка
јавне набавке, а што је предуслов за преговарање у вези са другим аспектима
будућег уговора.
С обзиром да је сваки кандидат доставио изјаву да је почетна
коначна понуда, није се приступило фази преговарања.

понуда и

ДОДЈЕЛА БОДОВА НА ОСНОВУ КРИТЕРИЈУМА „НАЈНИЖА ЦИЈЕНА“:
Комисија за јавну набавку, након оцјене коначне понуде, констатовала да је
понуда понуђача :
ЛОТ-1: ЈУ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

За понуђену цијену од: 5.920,00 КМ без ПДВ-а
ЛОТ-2: АГЕНЦИЈА СЦЕНА, БЕОГРАД

За понуђену цијену од: 4.303,00 КМ без ПДВ-а
ЛОТ-3: ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „ЈАЗАВАЦ“ БАЊА ЛУКА

За понуђену цијену од: 2.900,00 КМ без ПДВ-а
ЛОТ-4: АГЕНЦИЈА СЦЕНА БЕОГРАД

За понуђену цијену од: 3.697,00 КМ без ПДВ-а,
ЛОТ-5: ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ 212, БЕОГРАД

За понуђену цијену од: 4.500,00 КМ без ПДВ-а.
у свему прихватљива понуда, те предлаже његов избор.
Цијенећи наведено, Управа ЈУ Центра за културу „Семберија“ Бијељина као
уговорни орган, је прихватила препоруку Комисије за јавну набавку и доноси
одлуку као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
У складу са чланом 101. став (1) тачка д) Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (Службени гласник БиХ“ број: 39/14), на Одлуку о додјели уговора
жалба се може изјавити најкасније у року од 10 дана након запримање одлуке
којом се одлучује о појединачном праву из јавне набавке у односу на поступак
прегледа и оцјене способности, те поступак прегледа, оцјене и избора
најповољнијег понуђача.
У складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(Службени гласник БиХ“ број:39/14), жалба се изјављује Канцеларији за
разматрање жалби путем уговорног органа, у писаној форми директно,
електронским путем (ако је електронско средство дефинисано као начин
комуникације у тендерској документаацији) или препорученом поштанском
пошиљком. Жалба се подноси у довољном броју примјерака , а који не може бити
мањи од три, како би иста могла бити уручена квалификованом кандидату или
изабраном понуђачу, као и другим странкама у поступку.

Достављено:
1. Понуђачима,
2. а/а.

ЈУ Центар за културу „Семберија“ Бијељина
______________________________________

Игор Бешлић, директор

