
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 – ИЗГРАДЊАИЗГРАДЊАИЗГРАДЊАИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕФИСКУЛТУРНЕФИСКУЛТУРНЕФИСКУЛТУРНЕ САЛЕСАЛЕСАЛЕСАЛЕ УУУУ СКЛОПУСКЛОПУСКЛОПУСКЛОПУ ОШОШОШОШ „ЈОВАН„ЈОВАН„ЈОВАН„ЈОВАН ДУЧИЋ“ДУЧИЋ“ДУЧИЋ“ДУЧИЋ“ УУУУ
ПАТКОВАЧИПАТКОВАЧИПАТКОВАЧИПАТКОВАЧИ, објављеног на веб страници Града Бијељина дана 20.12.2019. године,
Градоначелник доноси

ООООДДДД ЛЛЛЛ УУУУККККУУУУ
оооо изборуизборуизборуизбору најповољнијегнајповољнијегнајповољнијегнајповољнијег понуђачапонуђачапонуђачапонуђача уууу поступкупоступкупоступкупоступку јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавке:::: ДДДДДДДД-15--15--15--15-пппп3/193/193/193/19

НајповољнијиНајповољнијиНајповољнијиНајповољнији понуђачпонуђачпонуђачпонуђач зазазаза јавнујавнујавнујавну набавкунабавкунабавкунабавку:::: ИЗГРАДЊАИЗГРАДЊАИЗГРАДЊАИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕФИСКУЛТУРНЕФИСКУЛТУРНЕФИСКУЛТУРНЕ САЛЕСАЛЕСАЛЕСАЛЕ
УУУУ СКЛОПУСКЛОПУСКЛОПУСКЛОПУ ОШОШОШОШ „ЈОВАН„ЈОВАН„ЈОВАН„ЈОВАН ДУЧИЋ“ДУЧИЋ“ДУЧИЋ“ДУЧИЋ“ УУУУ ПАТКОВАЧИПАТКОВАЧИПАТКОВАЧИПАТКОВАЧИ jejejeje ДДДД....ОООО....ОООО.... ''''''''ЦСП“ЦСП“ЦСП“ЦСП“ ДворовиДворовиДворовиДворови,,,,
БијељинаБијељинаБијељинаБијељина сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу:::: 838.790,16838.790,16838.790,16838.790,16 КМКМКМКМ ((((безбезбезбез ПДВПДВПДВПДВ----аааа).).).).

ОООО бббб рррр аааа зззз лллл оооо жжжж ееее њњњњ ееее
Дана 20.12.2020. године, објавом на веб страници града Бијељина, покренут је

поступак јавне набавке под шифром: ДД-15-п3/19: ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У
СКЛОПУ ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ У ПАТКОВАЧИ.

Основ за вођење преговарачког поступка је прописан чланом 21. Закона о јавним
набавкама.

У фази претквалификације понуђач Д.О.О. ''ЦСП“ Дворови, Бијељина, као једини
учесник у поступку, дана 03.01.2020. године доставио је захтјев за учешће у складу са
позивом на преговарање.

Одлуком о резултатима претквалификације број: 02-404-230/19 од 08.01.2020.године
утврђено је да је понуђач Д.О.О. ''ЦСП“ Дворови, Бијељина испунио услове
претквалификације прописане тендерском документацијом.

Понуђач ДОО ''ЦСП“ Бијељина, дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове
Одлуке достави оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављене изјаве из члана 45. Закона о јавним набавкама тј. неопходно је да достави
Потврду суда према сједишту правног лица односно кандидата/понуђача из којих је видљиво
да му у кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за сва
кривична дјела из члана 45. Став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама (кривична дјела
организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим
прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован.)

Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену документацију уговорни
орган ће у складу са чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама, поништити поступак јавне
набавке .

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