ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
РЕПУБЛИКE СРПСКE

Краља Алфонса XIII број 21, Бањалука, тел: 051/231-350, 051/231-340, факс: 051/231-351, www.ekofondrs.org

Број: 2.02.2 - 1027 - 03/20
Датум: 22.05.2020. године
На основу члана 16. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 117/11 од 25.11.2011. године), а у складу са
одредбама члана 27. и 28. Статута Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност
Републике Српске, те одредбама члана 8. и 70. Закона о јавним набавкама БиХ (“Службени
гласник БиХ“, број: 39/14) и чланом 21. став (1) Правилника о јавним набавкама у Фонду за
заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске број: 02/1-2.4/15 од
14.12.2015. године, директор Фонда д о н о с и:
ОДЛУКУ
I
Прихвaтa сe понуда понуђача „Integra inženjering d.o.o. Banja Luka – Poslovna jedinica Integra“,
број: 368/20 од 15.05.2020. године по јединичним цијенама исказаним у истој, достављеној по
Позиву за достављање понуда број: 2.02.2 - 1027 - 01/20 од 14.05.2020. године, у оквиру поступка
јавне набавке услуга интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству за потребе
Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, који се проводи у
складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ“, број: 66/16) и општим актом Уговорног органа.
II
Предметне услуге ће се пружати сукцесивно по потреби до 31.12.2020. године. Рачун или фактура
ће се сматрати закљученим уговором.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, сходно члану 70. став (6) и 71. Закона, а биће
прослијеђена понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке уз истовремено објављивање
на web страници Уговорног органа www.ekofondrs.org.

E-mail: info@ekofondrs.org

ЈИБ: 4402590740000

o5PA3/tOlHElbE
Ha ocHoey [loshea 3a AocraB,rbaFbe noHyAa sa Ha6aexy ycnyra ilHrepHe
il eKcrepHe penpe3eHraqrje y
3eM'rbh Ll l4HocrpaHcrBy 3a norpe6e ooH4a 3a 3alurilry xhBorHe
cpeArHe

il

eHeprercKy eQrxacHocr

Peny6rnxe cpncxe 6poi: 2.o2.2-1'027-01'/20 og 1,4.05.2020. rogune,
o6jaerueHoj na weo crpaHhqh
tDoH4a 3a 3arurl4ry )KhBorHe cpeAhHe il eHepfercKy
e$nxacHocr Peny6nraxe Cpncxe www.ekofondrs.orF,
noHyfav ,,lntegra inienjering d.o.o. Banja Luka Poslovna jedinica lntegra', je
4ocraero noHy4y xoja
je Ha flporoxony VroeopHor opraHa 3anprM,rbeH a 19.05.2020.
ro,qrxe no4 6pojenn :2.02.2 _ IOZT_02/20.
Pasmarpajyhh HaBeAeHy flonygy vroaopHu opraH je xoHcraroBao
Aa je rcra nprM,rbeHa y cKnaAy ca
ycnoBhMa HaBeAeHilM y l-losraey 3a
AocraB,rbaFbe noHyAa, re Aa cy hcKa3aHe je4rHruHe qrajeHe ycnyta
xoje cy npeAMer oae Ha6asxe.

Ywmajyhn y o6srap qilFbeHilLly Aa AocraB,rbena rlony4a 3a4oBo/baBa nocraB,rbeHe
yc,noBe, re Aa ce
saxrrjeea AocraBa AoAarHe AoKyMeHraL{rje, o4nyveHoje xao y

He

Aucno3vrt4By oBe o4nyKe.

NOYKA O NPABHOM IIV|EKY:

ceaxil noHyfav

xoiu nr'na.rlefhrhMaH hHrepec 3a HoHKperHil yroBop o jaeHoj Ha6aeqr n
xojncMarpa Aa
je vrosopHr opfaH y roKy KoHKperHor nocrynxa
yroBopa
npeKpur4o jepny nnn erLue o4pe46ra
4o4jere
3axosa o jaaHrnn Ha6aaxa^na 6nx unn noA3aKoHcKhx aKara
AoHeceHhx Ha ocHoBy Fbera hMa npaBo
nsiaautw xan6y nporl4B oBe oAnyxe KaHrlenapr,rjh 3a pa3Marparue
xan6h nyreM vroaopuor opraHa Ha
HaqilH il y poKoBt4Ma nponilcaHilM q,naHoM 99. r,r 101. 3axoxa.

CpfaH To4opoarh

.[ocTAB/bEHO:
- ,,lntegra inZenjering d.o.o. Banja Luka poslovna jedinica
Integra,,
- Cexropy :a QnHaucrje n
$r,rHaHcrjcxr na4sop
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