
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 вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односи
асфалтирање Браће Лазић у МЗ Јања – додатни уговор на уговор број:02-404-132/16 од
31.10.2016.године, објављеног на веб страници Града Бијељина 16.01.2017.године,
Градоначелник доноси:

ООООДДДД ЛЛЛЛ УУУУККККУУУУ
оооо резултатимарезултатимарезултатимарезултатима претквалификацијепретквалификацијепретквалификацијепретквалификације

1. ППППонуђачонуђачонуђачонуђач ДДДД....ОООО....ОООО.... ''''''''ИЗГРАДЊАИЗГРАДЊАИЗГРАДЊАИЗГРАДЊА'''''''' ТеочакТеочакТеочакТеочак испуњава услове претквалификације у
предмету јавне набавке – УговарањеУговарањеУговарањеУговарање вишкавишкавишкавишка потребнихпотребнихпотребнихпотребних радоварадоварадоварадова приликомприликомприликомприликом
реализацијереализацијереализацијереализације уговорауговорауговорауговора којикојикојикоји сесесесе односиодносиодносиодноси асфалтирањеасфалтирањеасфалтирањеасфалтирање БраћеБраћеБраћеБраће ЛазићЛазићЛазићЛазић уууу МЗМЗМЗМЗ ЈањаЈањаЈањаЈања ––––
додатнидодатнидодатнидодатни уговоруговоруговоруговор нананана уговоруговоруговоруговор бројбројбројброј:02-404-132/16:02-404-132/16:02-404-132/16:02-404-132/16 одододод 31.10.2016.31.10.2016.31.10.2016.31.10.2016.годинегодинегодинегодине,,,, шифрашифрашифрашифра::::
СКПСКПСКПСКП-36--36--36--36-уууу2/162/162/162/16

2. Понуђач је дужан доставити почетну понуду и учествовати на преговорима у
терминима који су дефинисани тендерском документацијом.

ОООО бббб рррр аааа зззз лллл оооо жжжж ееее њњњњ ееее
Дана 16.01.2017. године, објавом на веб страници града Бијељина, покренут је

поступак набавке – Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који
се односи асфалтирање Браће Лазић у МЗ Јања – додатни уговор на уговор број:02-404-132/16
од 31.10.2016.године. Основ за вођење преговарачког поступка је прописан чланом 24. став 1.
тачка а) Закона о јавним набавкама: „у случају уговора о јавној набавци радова који нису
укључени у првобитно разматрани пројекат или првобитно закључени уговора, али који
усљед непредвиђених околности, постану неопходни за извршење или извођење у њима
описаних радова и када се такви додатни радови не могу технички или економски одвојити
од основног уговора без већих непогодности за уговорни орган''. На основу наведеног, а у
складу са извјештајем надзорног органа број 02-404-132/16 од 15.11.2016.године и
сагласности за израду додатног уговора број:02-014-1-2454/16 од 28.11.2016.

У фази претквалификације понуђач Д.О.О. ''ИЗГРАДЊА'' Теочак као једини учесник у
поступку, дана 27.01.2017. године у 10:10 часова доставио је захтјев за учешће.

Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене захтјева за учешће, дана 27.01.2017.
године доставила Градоначелнику Записник и Извјештај о раду за доношење Одлуке о
резултатима претквалификације, којом се треба утврдити квалификованост понуђача Д.О.О.
''ИЗГРАДЊА'' Теочак.

Након разматрања приједлога Комисије утврђено је да су разлози за доношење овакве
одлуке оправдани, и да понуђач Д.О.О. ''ИЗГРАДЊА'' Теочак испуњава претквалификационе
услове прописане тендерском документацијом, те је одлучено као у диспозитиву, а у складу
са чланом чланом 70. став (5) Закона о јавним набавкама.

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- 4/17 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум:27.01.2017.године Мићо Мићић


