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На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (''Сл.гласник БиХ'',
број: 39/14) и члана 44. Правилника o јавним набавкама роба, услуга и радова (Сл.гласник Града
Бијељина'', број:24/15,8/16) у поступку јавне набавке услуга број:ПП-03/16,,,, Градоначелник
д о н о с и:

ООООДДДД ЛЛЛЛ УУУУККККУУУУ
ООООИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧА

уууу поступкупоступкупоступкупоступку јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавке ПППППППП-03/16-03/16-03/16-03/16

У преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци услуга: ВРШЕЊЕ
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2016 бира се као најповољнији понуђач
Д.О.О. ‘’ЕКО ЗАШТИТА’’, Бијељина са понуђеном цијеном у износу од 249.882,75 КМ (са ПДВ-
ом).

ООООББББ РРРР АААА ЗЗЗЗ ЛЛЛЛООООЖЖЖЖЕЕЕЕЊЊЊЊЕЕЕЕ
Након завршеног поступка претквалификације, понуђач Д.О.О. ‘’ЕКО ЗАШТИТА’’ позван

је да достави почетну понуду за наабвку услуга: ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2016.

Након извршеног увида у достављену почетну понуду утврђено је да је иста прихватљива и
да цијена почетне понуде износи са ПДВ-ом 249.882,75 КМ. Након извршених преговора са
понуђачем Д.О.О. '''Еко заштита'' Бијељина констатовано је да понуда испуњава све правне,
економске и техничке услове и исти је позван да достави своју коначну понуду на бази услова који
су размотрени на преговорима.

Увидом у достављену коначну понуду утврђено је да иста испуњава све услове тражене
тендерском документацијом и прихваћена је коначна цијена у износу од са ПДВ-ом 249.882,75 КМ

Записник о проведеном отварању почетних понуда број: 02-404-111/16 од 07.06.2016.године
Записник о проведеном преговарању број: 02-404-111/16 од 07.06.2016.године и Записник о
отварању коначних понуда број:02-404-111/16 од 07.06.2016.године су саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града
Бијељина"

ПРАВНА ПОУКА:
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 дана од дана
пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом поштанском
пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла
бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
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