
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 –
ППППонуђачонуђачонуђачонуђач ДДДД....ОООО....ОООО.... ''COPITRADE''''COPITRADE''''COPITRADE''''COPITRADE'' БијељинаБијељинаБијељинаБијељина испуњава услове претквалификације у предмету
јавне набавке – ''''''''НАБАВКАНАБАВКАНАБАВКАНАБАВКА ШТАМПАНИХШТАМПАНИХШТАМПАНИХШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦАОБРАЗАЦАОБРАЗАЦАОБРАЗАЦА ЗАЗАЗАЗА ПОТРЕБЕПОТРЕБЕПОТРЕБЕПОТРЕБЕ ГРАДСКЕГРАДСКЕГРАДСКЕГРАДСКЕ
УПРАВЕУПРАВЕУПРАВЕУПРАВЕ БИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНА ТОКОМТОКОМТОКОМТОКОМ 2017.2017.2017.2017. ИИИИ 2018.2018.2018.2018.ГОДИНЕГОДИНЕГОДИНЕГОДИНЕ'''''''' шифрашифрашифрашифра:::: СЗПСЗПСЗПСЗП-07-07-07-07 (3(3(3(3ЛотЛотЛотЛот----аааа)-)-)-)-лотлотлотлот1-1-1-1-
пппп2/162/162/162/16 ((((НЕПЛАНИРАНАНЕПЛАНИРАНАНЕПЛАНИРАНАНЕПЛАНИРАНА)))),,,, објављеног на веб страници Града Бијељина 10.04.2017. године,
Градоначелник доноси:

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

СЗПСЗПСЗПСЗП-07-07-07-07 (3(3(3(3ЛотЛотЛотЛот----аааа)-)-)-)-лотлотлотлот1-1-1-1-пппп2/162/162/162/16

Најповољнији понуђач за јавну набавку: ''''''''НАБАВКАНАБАВКАНАБАВКАНАБАВКА ШТАМПАНИХШТАМПАНИХШТАМПАНИХШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦАОБРАЗАЦАОБРАЗАЦАОБРАЗАЦА
ЗАЗАЗАЗА ПОТРЕБЕПОТРЕБЕПОТРЕБЕПОТРЕБЕ ГРАДСКЕГРАДСКЕГРАДСКЕГРАДСКЕ УПРАВЕУПРАВЕУПРАВЕУПРАВЕ БИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНА ТОКОМТОКОМТОКОМТОКОМ 2017.2017.2017.2017. ИИИИ 2018.2018.2018.2018.ГОДИНЕГОДИНЕГОДИНЕГОДИНЕ''''''''
шифрашифрашифрашифра:::: СЗПСЗПСЗПСЗП-07-07-07-07 (3(3(3(3ЛотЛотЛотЛот----аааа)-)-)-)-лотлотлотлот1-1-1-1-пппп2/162/162/162/16 - је ДДДД....ОООО....ОООО.... ''COPITRADE''''COPITRADE''''COPITRADE''''COPITRADE'' БијељинаБијељинаБијељинаБијељина сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном
цијеномцијеномцијеномцијеном ((((сасасаса ПДВПДВПДВПДВ----омомомом)))) уууу износуизносуизносуизносу одододод:::: 49.967,8149.967,8149.967,8149.967,81 КМКМКМКМ....

ОООО бббб рррр аааа зззз лллл оооо жжжж ееее њњњњ ееее

Дана 10.04.2017. године, објавом на веб страници града Бијељина, покренут је
поступак набавке - „Набавкаабавкаабавкаабавка штампанихштампанихштампанихштампаних образацаобразацаобразацаобразаца зазазаза потребепотребепотребепотребе ГрадскеГрадскеГрадскеГрадске управеуправеуправеуправе БијељинаБијељинаБијељинаБијељина
токомтокомтокомтоком 2017.2017.2017.2017. ииии 2018.2018.2018.2018.годинегодинегодинегодине'''''''' шифрашифрашифрашифра:::: СЗПСЗПСЗПСЗП-07-07-07-07 (3(3(3(3ЛотЛотЛотЛот----аааа)-)-)-)-лотлотлотлот1-1-1-1-пппп2/162/162/162/16. Основ за вођење
преговарачког поступка је прописан чланом 21. став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама.

У фази претквалификације понуђач Д.О.О. '''COPITRADE' Бијељина, као једини
учесник у поступку, дана 18.04.2017. године доставио је захтјев за учешће у складу са
позивом на преговарање.

Одлуком о резултатима претквалификације број: 02-404-77/17 од 18.04.2017.године
утврђено је да је понуђач Д.О.О. ''COPITRADE'' Бијељина испунио услове претквалификације
прописане тендерском документацијом.

Изабрани понуђач 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 БиХ.

Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену документацију уговорни
орган ће у складу са чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.гласник
БИХ,бр.39/14),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, филијала Бања Лука, путем
уговорног органа.

Број: 02-404-77/17
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум:

Мићо Мићић


