
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 – УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ И ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА УВЕЗИВАЊЕ МАТИЧНИХ КАНЦЕЛАРИЈА И
УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА e-mail СЕРВЕРА И КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ
ТОКОМ 2019. И 2020.ГОДИНЕ, објављеног на веб страници Града Бијељина дана
10.12.2018.године, Градоначелник доноси:

ООООДДДД ЛЛЛЛ УУУУККККУУУУ
оооо изборуизборуизборуизбору најповољнијегнајповољнијегнајповољнијегнајповољнијег понуђачапонуђачапонуђачапонуђача уууу поступкупоступкупоступкупоступку јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавке:::: ОЗПОЗПОЗПОЗП-17/18-17/18-17/18-17/18
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Дана 10.12.2018. године, објавом на веб страници града Бијељина, покренут је
поступак набавке – ОЗП-17-У1/18 : УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ И ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА
ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА УВЕЗИВАЊЕ МАТИЧНИХ
КАНЦЕЛАРИЈА И УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА e-mail СЕРВЕРА И КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА
ИНТЕРНЕТУ ТОКОМ 2019. И 2020.ГОДИНЕ. Основ за вођење преговарачког поступка је
прописан чланом 21. Закона о јавним набавкама.

У фази претквалификације понуђач Д.О.О. ''ЕЛИТ М'' Бијељина , као једини учесник у
поступку, дана 28.12.2018. године доставио је захтјев за учешће у складу са позивом на
преговарање.

Одлуком о резултатима претквалификације број: 02-404-226/18 од 28.12.2018.године
утврђено је да је понуђач Д.О.О. ''ЕЛИТ М'' Бијељина испунио услове претквалификације
прописане тендерском документацијом.

Понуђач доо ''ЕЛИТ М'' Бијељина, дужан је у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове
Одлуке достави доказ из члана 45. став а) односно оригинал или овјерену копију Потврде
Одјела II Кривичног одјељења Суда БиХ да у кривичном поступку није осуђен
правоснажном пресудом за 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)под д) Закона о јавним набавкама БиХ поништити
поступак из разлога што ниједна од промљених понуда није прихватљива



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.

Број: 02-404-226/18 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум:03.01.2018.године

Мићо Мићић


