
На основу члана 70. став (5) Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник БиХ“,
број: 39/14), у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, предмет јавне
набавке – УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА : ''НАБАВКА И УХРАДЊА ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У
ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА'' објављеног на веб страници
Града Бијељина дана 07.09.2018.године, Градоначелник доноси:

ООООДДДД ЛЛЛЛ УУУУККККУУУУ
оооо изборуизборуизборуизбору најповољнијегнајповољнијегнајповољнијегнајповољнијег понуђачапонуђачапонуђачапонуђача уууу поступкупоступкупоступкупоступку јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавке::::

ОЗПОЗПОЗПОЗП-19--19--19--19-УУУУ1/181/181/181/18

Најповољнији понуђач за јавну набавку – УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У
СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА : ''НАБАВКА И УХРАДЊА
ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА''
објављеног на веб страници Града Бијељина дана 07.09.2018.године,,,, шифра: ОЗП-19-У1/18 је
Д.О.О. ''ПРИЗМА'' Бијељина са понуђеном цијеном у износу: 3.590,00 (без ПДВ-а).

ОООО бббб рррр аааа зззз лллл оооо жжжж ееее њњњњ ееее
Дана 07.09.2018. године, објавом на веб страници града Бијељина, покренут је

поступак набавке –––– ОЗП-19-У1/18. Основ за вођење преговарачког поступка је прописан
чланом 24. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама: '' За нове радове који представљају
понављање сличних радова повјерених добављачу којем је уговорни орган додијелио ранији
уговор, уз услов да су такви радови у складу са основним пројектом за који је био додијељен
основни уговор, након спроведеног отвореног или ограниченог поступка. Уговорни орган
дужан је да укаже на могућност спровођења овог поступка приликом спровођења отвореног
или ограниченог поступка за основни уговор, а укупне процијењене трошкове нових радова
уговорни орган узима у разматрање приликом процјењивања вриједности јавне набавке. Овај
поступак може се примијенити само у периоду од три године од дана закључивања основног
уговора.’’

У фази претквалификације понуђач д.о.о. ''ПРИЗМА'' Бијељина, као једини учесник у
поступку, дана 17.09.2018. године доставио је захтјев за учешће у складу са позивом на
преговарање.

Одлуком о резултатима претквалификације број: 02-404-183/18 од 17.09.2018.године
утврђено је да је понуђач Д.О.О. ''ПРИЗМА'' Бијељина испунио услове претквалификације
прописане тендерском документацијом.

На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 10 (десет) дана од дана пријема
одлуке. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, путем
уговорног органа.
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