12. 08. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

ГОДИНА XLIV
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12. август 2008. ГОДИНЕ

БРОЈ 24/2008

Ha основу члана 72.3акона о локалној самоуправи
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако- средства је: Средства за финансирање комуналне
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. глас- потрошње, број потрошачке јединице: 0005170, економник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) ски код: 821 600.
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
IV
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев са објављивањем обавјештења.

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП -30( 9 лотова)/08
I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП - 30( 9 лотова)/08

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 15.09.2008 године , а крајњи рок
завршетка је 15.12.2008.године.
VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по- задовољавајуће понуде.
слове, вршиће се јавна набавка радова: Изградња аутоVII
буских стајалишта на подручју општине Бијељина
Лот 1: Изградња аутобуских стајалишта на лок. ПуКомисија за отварање и вредновање понуда ће се
ту Л-4 у МЗ „Батковић” на скретању пута за
формирати доношењем посебног ријешења.
М.Обарску,2 ком
Лот 2: Изградња аутобуских стајалишта на лок. Путу
VIII
Л-5 у МЗ „В- Обарска” 2 ком
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
Лот 3: Изградња аутобуских стајалишта на лок. Путу
објавиће
се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
Л-6 у МЗ „Г.Драгаљевац” 2 ком
Лот 4: Изградња аутобуских стајалишта на лок. Путу
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Л-7 у МЗ „С.Чађавица” 2 ком
Лот 5: Изградња аутобуских стајалишта на лок. Путу Број:02-404-244/08
НАЧЕЛНИК
Л-7 у МЗ „Љељенча”2 ком
Бијељина,
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
Лот 6: Изградња аутобуских стајалишта на лок. Путу Датум, 12. 08. 2008. године
Л-29 у МЗ „Д.Чађавица”3 ком
Лот 7: Изградња аутобуског стајалишта у улици
Српске добровољачке гарде, 1 ком
Лот 8: Изградња аутобуског стајалишта у улици Раје
Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
Бањичића, 2 ком
Лот 9: Изградња аутобуског стајалишта са паркин- (“ Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закогом, поред цркве, на некатегорисаном путу у на о јавним набавкама Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 )
МЗ ”Попови”, 1 ком
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
III
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је: Лот 1:5.000,00 KM, Лот
ОДЛУКУ
2: 5.000,00 KM, Лот 3: 5.000,00 KM, Лот 4: 5.000,00 KM,
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
Лот 5: 6.000,00 KM, Лот 6: 8.000,00 KM, Лот 7: 4.000,00
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -н-07/08
KM, Лот 8: 10.000,00 KM, Лот 9: 6.000,00 KM.
II
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I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - н-07/08.
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова:
Извођење радова на санацији подручне школе у
МЗ Даздарево
III

12. 08. 2008.

и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -42/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 42/08
II

Предвиђени максимални износ НЕТО средстава
за реализацију јавне набавке је 12.820,52 KM, односно
БРУТО 15.000,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Инвенстиције у образовању, број потрошачке јединице: 0005210, економски код: 615200.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
КОНКУРЕНТСКИ
ЗАХТЈЕВ
СА
ДОДАТНИМ
ОБЈАВЉИВАЊЕМ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова:
Извођење радова на реконструкцији и санацији
Дома културе у МЗ Пучиле
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 30.000,00 KM, односно
НЕТО 25.641,03 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Реконструкција културних установа, број
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614.
IV

V

За предметну јавну набавку спровешће се конкуКрајњи рок завршетка радова је 30 (тридесет) ка- рентски захтјев са додатним објављивањем обавјештења
лендарских дана од дана увођења у посао.
о набавци.
VI

V

Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је: најнижа цијена економски
најповољније понуде.

Рок за завршетак посла је тридесет календарских
дана од дана увођења у посао.

VII

VI

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

VIII

VII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-245/08
Бијељина,
Датум, 12. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-235/08
Бијељина,
Датум, 11. 08. 2008. године

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 )
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-

12. 08. 2008.
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на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 )
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 )
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -13/08

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -11/08

I

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 13/08

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 11/08

II

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова:
Извођење радова на реконструкцији и санацији
Дома културе у МЗ Градац

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова:

III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 60.000,00 KM, односно
НЕТО 51.282,06 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Реконструкција културних установа, број
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев са објављивањем обавјештења о набавци.
V
Рок за завршетак посла је тридесет календарских
дана од дана увођења у посао.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

VII

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

Извођење радова на реконструкцији и санацији домова културе у МЗ Главичице
III
Предвиђени максимални износ НЕТО средстава
за реализацију јавне набавке је 25.641,03 KM, односно
БРУТО 30.000,00 KM
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Реконструкција културних установа, број
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев са додатним објављивањем обавјештења
о набавци.
V
Крајњи рок завршетка радова је 30 календарских
дана од дана увођења у посао.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је: Најнижа цијена економски
најповоњније понуде.
VII

VIII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

VIII

Број:02-404-237/08
Бијељина,
Датум, 11. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-

Број:02-404-238/08
Бијељина,
Датум, 11. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 )
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 )
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -43/08

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -44/08

I

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 43/08

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 44/08

II

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова:

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова:
Извођење радова на реконструкцији и санацији
Дома културе у МЗ Дворови

Извођење радова на реконструкцији и санацији
Дома културе у МЗ Трњаци
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 30.000,00 KM, односно
НЕТО 25.641,03 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Реконструкција културних установа, број
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614.

III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 30.000,00 KM, односно
НЕТО 25.641,03 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Реконструкција културних установа, број
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614.
IV

IV

За предметну јавну набавку спровешће се конкуЗа предметну јавну набавку спровешће се конку- рентски захтјев са објављивањем обавјештења о набаврентски захтјев са објављивањем обавјештења о набавци. ци.
V

V

Рок за завршетак посла је тридесет календарских
дана од дана увођења у посао.

Рок за завршетак посла је тридесет календарских
дана од дана увођења у посао.

VI

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избоКритеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
задовољавајуће понуде.
VII

VII

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

VIII

VIII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број:02-404-239/08
Бијељина,
Датум, 11. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број:02-404-240/08
Бијељина,
Датум, 11. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

12. 08. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
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Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04 и
19/05 ) и члана 72.3акона о локалној самоуправи (“Сл.
гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 13. Правилника о поступку набавке роба, вршењу услуга и уступању
радова (“Сл. гласник Општине Бијељина”, број: 01/07 ),
Начелник општине д о н о с и

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 )
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД-12/08

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -45/08

I

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем:
ДД-12/08

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 45/08

II

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова:
Извођење радова на реконструкцији и санацији
Дома културе у М.З.”Чардачине”

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова:

III

Извођење радова на реконструкцији и санацији
Дома културе у МЗ Патковача

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је НЕТО:21.367,53КМ одноПредвиђени максимални износ БРУТО средстава
сно БРУТО: 25.000,00 KM.
за реализацију јавне набавке је 30.000,00 KM, односно
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска НЕТО 25.641,03 KM.
средства је: Реконструкција културних установа, потрошачка јединица: 0005210, економски код: 821614
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Реконструкција културних установа, број
IV
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614.
За предметну јавну набавку спровешће се Конкурентски захтјев са објављивањем обавјештења о набавци.
V
Крајњи рок завршетка је 30 (тридесет) календарских дана о д дана увођења у посао.
VI

IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев са објављивањем обавјештења о набавци.
V
Рок за завршетак посла је тридесет календарских
дана од дана увођења у посао.

VI
Критеријум који ће се примјењивати приликом избора најповољнијег понуђача је најнижа цијена економКритеријум који ће се примјењивати при избоски најповољније понуде.
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног ријешења.
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-241/08
Бијељина,
Датум, 11. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број:02-404-242/08
Бијељина,
Датум, 11. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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Службени гласник Општине Бијељина

12. 08. 2008.

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 )
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 )
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -10/08

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -41/08

I

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 10/08

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним бројем: ДД - 41/08

II

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова:
вршиће се јавна набавка радова:
Извођење радова на реконструкцији и санацији доИзвођење радова на реконструкцији и санацији
мова културе у МЗ Попови
Дома културе у МЗ Ковачићи
III

III

Предвиђени максимални износ НЕТО средстава
за реализацију јавне набавке је 34.188,04 KM, односно
БРУТО 40.000,00 KM

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава за реализацију јавне набавке је 5.000,00 KM, односно
НЕТО 4.273,51 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Реконструкција културних установа, број
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Реконструкција културних установа, број
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614.

IV

IV

За предметну јавну набавку спровешће се конкуЗа предметну јавну набавку спровешће се конку- рентски захтјев са додатним објављивањем обавјештења
рентски захтјев са додатним објављивањем обавјештења о набавци.
о набавци.
V
V
Рок за завршетак посла је тридесет календарских
Крајњи рок завршетка радова је 30 календарских дана од дана увођења у посао.
дана од дана увођења у посао.
VI
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избоКритеријум који ће се примјењивати при избору ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
најповољнијег понуђача је: Најнижа цијена економски задовољавајуће понуде.
најповоњније понуде.
VII
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења.
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-234/08
Бијељина,
Датум, 11. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број:02-404-236/08
Бијељина,
Датум, 11. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

12. 08. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник| БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилника јавним набавкамај роба, услуга и радова (“Сл. гласник Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ДД -24-24-а4/07
I
У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка а која се односи на јавну набавку радова :
„Непредвиђени подополагачки радови-облагање подова
и степеништа амфитеатра паркетом на Центру за високо
образовање”, сходно Закону о јавним набавкама, понуду
је доставио следећи понуђач:
- ДОО “МД Перић компани”, Бијел*ина

Број 24 - Страна 483

Ha основу члана 72. Закона о лаокалиој самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА бр. ДД-15/08
I
У поступку јавне набавке радова путсм отвореног поступка : “Извођење радова на изградњи подручне
школе у Доњем Драгаљевцу, општина Бијељина, понуде
су доставили следећи понуђачи:
•

ДОО “БУК-ПРОМЕТ” Бијељина

•

ДОО „ПРИЗМА” Бијељина

•

ДОО „МД Перић компани” Бијељина

•

ДОО “ЖЕГРАП” Бијељина

II

II

Након разматрања достављене понуде устано
вљено је да иста испуњава опште и посебне услове тражене тендерском документацијом. Након извршеног
преговарања а на основу провјере висине понуђених
јединичних цијена непредвиђених радова, с’ обзиром на
врсту радова и њихово упоређење са висином просјечних
цијена истовјетних радова на тржишту оцјењено је даје
најповољнији понуђач за предметне радове:

Након разматрања приспјелих понуда установљено
да ДОО „БУК ПРОМЕТ” Бијељина у својој понуди није
доставило лиценцу о испуњавању услова за грађење
објеката, a y понуди ДОО „Призма”код подизвођача је
достављено Увјерење о измиреним пореским обавезама
као и обавезама за здравствено и пензијско осигурање
старије од три мјесеца рачунајући од дана предаје
документациј. Понуђачу ДОО „Призма” недостаје
документација којом се доказује стручна квалификованост радника. У понуди ДОО „Призма” код поизвођача
ДОО ”Елмонт” у посебном дијелу тендерске није
достављена документацији.

ДОО “МД Перић компани”, Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
89.832,11 KM
III

III

Против ове одлуке дозвољено је да се поднесе приПоступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
говор у року од пет дана од дана пријема исте.
1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ,
јер је број примљених, прихватљивих понуда мањи од
Приговор се подноси писмено Начелнику општи- три и не обезбјеђује стварну конкуренцију за конкретне, а може се изјавити и усмено на записник код овог ни уговор.
органа.
IV
IV
Против ове Одлуке дозвољен је приховор који се
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од да- подноси писменим путем у року од пет дана од дана
на објављивања у “Службеном гласнику општине пријема исте.
Бијељина”.
V
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
Број:02-404-227/08
НАЧЕЛНИК
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
Бијељина,
Датум, 08. 08. 2008. године

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-125/08
Бијељина,
Датум, 08. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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Службени гласник Општине Бијељина

12. 08. 2008.

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 )
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04 и
19/05 ) и члана 72.3акона о локалној самоуправи (“Сл.
гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 13. Правилника о поступку набавке роба, вршењу услуга и уступању
радова (“Сл. гласник Општине Бијељина”, број: 01/07 ),
Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ИП -04/08

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД-25/08

I

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ИП - 04/08

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем:
ДД-25/08

II

II

За потребе Одјељења за инспекцијскњ послоЗа потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
ве, вршиће се јавна набавка радова: Рушење бесправ- вршиће се јавна набавка радова:
но изграђеног објекта у Бијељини у ул.Кнез Иво од
Извођење радова на уклањању - рушењу екоСемберије
номских објеката (свињац, магацин) који нарушавају
амбијент у окружењу Центра за високо образовање у
III
Бијељини са уређењем локације -1 фаза
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 8.500,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је:Трошкови инспекцијских узорака, извршење
рјешења контролних органа, број потрошачке јединице:
0005220, економски код:613 900.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев са додатним објављивањем обавјештења
о набавци.
V

III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 30.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Инвестиције у високошколске установе, потрошачка јединица: 0005120, економски код:821 210.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ
ОБАВЈЕШТЕЊА.
V

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01.09.2008.године, а крајњи рок
завршеткаје 30.09.2008.године.

Крајњи рок завршетка извођења радова је 10 календарских дана од дана увођења у посао.

VI

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избоКритеријум који ће се примјењивати приликом изру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички бора најповољнијег понуђача је НАЈНИЖА ЦИЈЕНА.
задовољавајуће понуде.
VII
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати накнадно, доношењем посебног ријешења.
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-225/08
Бијељина,
Датум, 04. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број:02-404-231/08
Бијељина,
Датум, 07. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

12. 08. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл. гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл.
гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА бр. СКП-03-п1 (4 лота)/08
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кона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл.
гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА бр.ДД-10/08
I

У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, а која се односи на набавку радова: Извођење радоУ поступку јавне набавке радова путем поновљеног ва на реконструкцији и санацији Дома културе у Модраотвореног поступка јавне набавке услуга : Одржавање- ну, Поповима и Балатуну понуду су доставили следећи
чишћење и прање површина на подручју општине понуђачи:
Бијељина
• Д.O.O.”MD PERIC COMPANY”, Бијељина-Дворови
I

Лот 1: Одржавање и чишћење јавних површина на
подручју града Бијељине

• Д.О.О.”ХОРИЋ”, Бијељина
II

Лот 2: Одржавање јавног градског зеленила
Лот 3: Одржавање, чишћење и прање јавних површина
на подручју насељеног мјеста Јања
Лот 4: Прање јавних површина у граду Бијељина,
понуду за све лотове доставио је понуђач:
- АД “КОМУНАЛАЦ”Бијељина
II

III

Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава све услове предвиђене тендерском
документацијом.
III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12.
став 1. тачка б) подтачка 3. Закона о јавним набавкама
БиХ, јер је цијена прихватљиве понуде значајно већа од
буџета уговорног органа.
IV
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-160/08
Бијељина,
Датум, 04. 08. 2008. године

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда понуђача Д.O.O.”MD PERIC COMPANY”,
Бијељина-Дворови испуњава услове из тендерске
документације,а понуда ДОО ”Хорић” Бијељина не
испуњава услове из тендерске документације, ни након
накнадног тражења од стране Комисије.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Обуставља се отворени поступак јавне набавке радова: Извођење радова на реконструкцији и санацији
Дома културе у Модрану, Поповима и Балатуну, из разлога што је број примљених прихватљивих понуда мањи
од три и не задовољава стварну конкуренцију за конкретан уговор, сходно члану 12. став 1. тачка б) подтачка 4.
Закона о јавним набавкама БиХ.
IV
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-168/08
Бијељина,
Датум, 06. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана
Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра- 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”,
ви (“Сл. гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана 38. За- број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41.
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Службени гласник Општине Бијељина

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА бр. СКП-24 (ц1,3 лота)/08
I

12. 08. 2008.
I

У поступку јавне набавке радова путем отвореног поступка јавне набавке радова : Извођење радова на
реконструкцији и санацији домова културе у МЗ: Главичице, Чардачине и Градац, понуде су доставили следећи
понуђачи:
•
ДОО “Бук промет”Бијељина
•
ДОО “Призма”Бијељина

II
У поступку јавне набавке радова путем конкурентског поступка са додатном објављивањем обавјештења
Након разматрања приспјелих понуда установљено
:”Санација некатегорисаних путева на подручју општи- је да је у понуди ДОО “Призма”Бијељина доставине Бијељина”, понуде су доставили следећи понуђачи:
ло неовјерену копију Потврде да се не води поступак
•
А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина
стечаја или ликвидације, неовјерену копију Потврде од
Управе за индиректно опорезивање, неовјерену копију
•
Д.О.О “ОМЕГА CM” Јоховац
Увјерење од Пореске управе, неовјерену копију Билан•
Д.О.О “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина
са успјеха за 2007. годину и неовјерену копију Потврде
о солвентности, а доставило је и Уговор о пословноII
техничкој сарадњи са ДОО “Елмонт Бијељина”, док у
Након разматрања приспјелих понуда установљено понуди ДОО “Елмонт “Бијељина доставило неовјерену
је да опште услове из тендерске документације копију Лиценце о испуњености услова за извођење елекиспуњавају све понуде.
тро радова а недостаје Биланс успјеха за 2007. годину.
III

III

Поступак се ОБУСТАВЉА,, сходно члану 12.
став 1. тачка б) подтачка 3. Закона о јавним набавкама
БиХ, јер је цијена прихватљиве понуде значајно већа од
буџета уговорног органа.

Поступак се ОБУСТАВЉА,, сходно члану 12. став 1.
тачка б) подтачка 2. Закона о јавним набавкама БиХ, јер је
број примљених, прихватљивих понуда мањи од три и не
обезбјеђује стварну конкуренцију за планирани уговор.

IV

IV

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.

V

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број:02-404-190/08
Бијељина,
Датум, 06. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл. гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл.
гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА бр. ДД-11/08

Број:02-404-183/08
Бијељина,
Датум, 06. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилника јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општине
д о н о с и:

О Д Л У КА
о измјени Одлуке о резултатима окончаног
поступка јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке број СКП-23
(5 ЛОТОВА) (број:02-404-165/08, од 01.08. 2008.)

12. 08. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
I

У члану IV поменуте Одлуке за лот 1 умјесто
најповољнијег понуђача Д.О.О. „ОМЕГА CM.”Јоховац,
стајаће:
ДОО”ПГП Градитељ”Бијељина = 98.490,60 KM
У члану IV поменуте Одлуке за лот 3 умјесто
најповољнијег понуђача Д.О.О. „ОМЕГА CM.”Јоховац,
стајаће:
АД”Бијељина пут”Бијељина = 68.515,49 KM
II
Изабрани најповољнији понуђач ДОО „ОМЕГА
CM.” Јоховац, својим обавјештењем број: 01-08/08. од
04.08.2008.године одустаје од закључивања уговора за
Лот 1 и Лот 3 због повећаног обима посла.
III
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе писмени пригову року од пет дана
од дана пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-165/08
Бијељина,
Датум, 06. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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1.

ДОО “БАРОК” Бијељина
= 21.921,71 KM

2.

СЗР Каменорезачка радња Вуковић Сузана
= 23.591,80 KM

3.

СЗР Каменорезачка радња Глигоревић Станко
= 26.711,10’КМ
II

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да опште услове из тендерске документације
испуњавају све понуде, гдје је након извршеног поступка вредновања, а на основу критеријума: најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде утврђено да је
најповољнији понуђач:
ДОО”БАРОК”Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
21.921,71 KM
III
Против ове одлуке, сваки од понуђача има право
приговора у року од пет дана од дана пријема исте.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-202/08
Бијељина,
Датум, 04. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоу- 19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилниправи (“Сл. гласник PC”, БРОЈ:101/04 и 42/05), чллана ка јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”, Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41. д о н о с и:
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), НачелОДЛУКУ
ник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број БиЗ-н-09/08

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број: ИП-01-п1/08
I

У поступку јавне набавке путем поновљеног отвореног поступка са закључивањем оквирног споразума која се односи на јавну набавку услуга : „Преглед
У поступку јавне набавке путем конкурентског инспекцијских узорака током 2008. и 2009.године”, позахтјева без додатног објављивања обавјештења о на- нуде су доставили следећи понуђачи:
бавцн, а која се односи на набавку радова „Изградња
•
А.Д “ПОЉОПРИВРЕДНИ ЗАВОД” Бијељина
споменика погинулим борцима Републике Српске
у Јоховцу,општина Бијељина”, понуде су доставили
• „ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА PC”
следећи понуђачи:
Бања Лука
I

Службени гласник Општине Бијељина

IV
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од дана пријема
Приговор се подноси писмено Начелнику општине, а може се изјавити и усмено на записник код овог
органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-166/08
Бијељина,
Датум, 04. 08. 2008. године

III
На основу критеријума дефинисаних као:
1. Понуђена цијена�����������������������������������������80 бодова
2. Рок извођења�����������������������������������������������10 бодова
3. Начин плаћања ������������������������������������������10 бодова
Извршено је вредновање и сачињена табела
бодовања са ранг листом на следећи начин:

3.00
д.о.о.
19.70
(одгођено
1. “МD Peric company”
268.461,99КМ 30 дана)
Бијељина

Број бодова за
рок извођења
радова
Укупан
број бодова
РАНГ

На основу наведеног оцјењено је да је
најповољнији понуђач са којим ће се закључити оквирни споразум за 2008. и 2009. годину:
А.Д “ПОЉОПРИВРЕДНИ ЗАВОД” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
15.319,20 KM

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају све
достављене понуде.

Број бодова за
услове и
начин плаћања

III

II

Број бодова за
понуђену
цијену

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све услове из тендерске документације испуњава
понуђач А.Д “ПОЉОПРИВРЕДНИ ЗАВОД”Бијељина,
док понуда понуђача „ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ
ЗДРАВЉА PC”Бања Лука не испуњава услове прописане тендерском документацијом, јер нису доставили цијене за сваку позицију тако да не постоји укупна
цијена понуде, те је понуда искључена из процедуре
вредновања.

12. 08. 2008.

Доњој Чађавици, општина Бијељина понуде су доставили следећи понуђачи:
•
Д.О.О. “Трифунчевић”, Бијељина
•
Д.О.О.”Призма”, Бијељина
•
Д.О.О.”Бук промет”, Бијељина
•
Д.О.О.”МD Peric company”, Бијељина

Назив понуђача

II

Р.бр.
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2.50
(100 25.20 1.
дана)

2.

Д.О.О.
”Призма”
Бијељина

0.00
21.67
(неодго 2.73 24.29 2.
241.243,47КМ ђено) (90 дана)

3.

Д.О.О.
”Бук промет”
Бијељина

0.00
21.16
(одгођено 2.73 23.78 3.
248.223,28КМ 15 дана) (90 дана)

4.

Д.О.О.
”Трифунчевић”
Бијељина

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

3.00
17.47
(одгођено
299.292,26КМ 30 дана)

2.05
(120 22.42 4.
дана)

IV
Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
Ha основу извршеног вредновања оцијењено је да
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилније
најповољнији
понуђач за радове из члана I ове Одлука јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник
ке
следећи:
Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општине
Д.О.О. “MD PERIC COMPANY”, БИЈЕЉИНА
д о н о с и:
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
268.461,99КМ

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број: ДД-16-п1/08

V
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од дана пријема

I
У поступку јавне набавке путем поновљеног отПриговор се подноси писмено Начелнику општивореног поступка која се односи на јавну набавку ране, а може се изјавити и усмено на записник код овог
дова : Извођење радова на изградњи подручне школе у
органа.

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилника јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општине
д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број: ДД-17-п1/08

2.50

2.50

20.95
Д.О.О.
1. “Бук-промет”
Бијељина 130.308,25КМ

(30 дана од дана
пријема
ситуације)

(45дана)

19.91
Д.О.О. ”Зидар
2. Живановић”
Бијељина 137.275,25КМ

(30 дана од дана
пријема
ситуације)

2.50

2.50
(45дана)

19.66
Д.О.О.
”Призма”
Бијељина 138.944,52КМ

2.50

3.

(30 дана од дана
пријема
ситуације)

2.50
(45дана)

19.48
Д.О.О.
”Жеграп”
Бијељина 140.103,38КМ

2.50

4.

(30 дана од дана
пријема
ситуације)

2.50
(45дана)

РАНГ

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Укупан
број бодова

Број:02-404-156/08
Бијељина,
Датум, 07. 08. 2008. године

Број бодова за
понуђену
цијену

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Назив понуђача

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

р.бр.

VI
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Број бодова за
рок извођења
радова

Службени гласник Општине Бијељина

Број бодова за услове и
начин плаћања

12. 08. 2008.

25.95

1.

24.91

2.

24.66

3.

24.48

4.

IV

I

Ha основу извршеног вредновања оцијењено је да
У поступку јавне набавке путем поновљеног от- је најповољнији понуђач за радове из члана I ове Одлувореног поступка која се односи на јавну набавку ра- ке следећи:
Д.О.О. “БУК ПРОМЕТ”, БИЈЕЉИНА
дова : Извођење радова на изградњи топле везе између
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
постојећих објеката у кругу О.Ш.”Свети Сава”у
130.308,25 KM
Црњелову, општина Бијељина, I фаза груби грађевински
радови, понуде су доставили следећи понуђачи:
V
•
Д.О.О. “Призма”, Бијељина
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
•
Д.О.О.”Бук промет”, Бијељина
има право да поднесе приговор у року од пет дана од дана пријема
•
Д.О.О.”Зидар Живановић”, Бијељина
•

Д.О.О.”Жеграп”, Бијељина
II

Након разматрања приспјелих понуде установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају све
достављене понуде.
III
На основу критеријума дефинисаних као:
1. Понуђена цијена�����������������������������������������80 бодова
2. Рок извођења�����������������������������������������������10 бодова

Приговор се подноси писмено Начелнику општине, а може се изјавити и усмено на записник код овог
органа.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-175/08
Бијељина,
Датум, 07. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

3. Услови и начин плаћања ��������������������������10 бодова
Извршено је вредновање и сачињена табела
бодовања са ранг листом на следећи начин:

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилни-

Број 24 - Страна 490

Службени гласник Општине Бијељина

ка јавним набавкама роба, услугаи радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општине
д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП-21-а1/07
I

12. 08. 2008.

ног преговарања а на основу критеријума дефинисаног
као најнижа цијена технички задовољавајуће понуде
оцјењено је да је најповољнији понуђач за предметне
услуге:
АД “БИЈЕЉИНА ПУТ”, БИЈЕЉИНА,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
168.407,23 KM
III
Против ове одлуке дозвољено је да се поднесе приговор у року од пет дана од дана пријема исте.

У поступку јавне набавке путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци
Приговор се подноси писмено Начелнику општиа која се односи на јавну набавку радова : „Извођење
непредвиђених радова у склопу изградње ули- не, а може се изјавити и усмено на записник код овог
це која повезује улицу Рачанску са улицом Кнез Иве органа.
од Семберије Анекс I Уговора бр. 02-404-202/07 од
IV
24.10.2007. године, сходно Закону о јавним набавкама,
понуду је доставио следећи понуђач:
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од да- АД “БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина
II
Након
разматрања
достављене
понуде
установљено је да иста испуњава опште и посебне услове тражене тендерском документацијом. Након изврше-

на објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-217/08
Бијељина,
Датум, 07. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

12. 08. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
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