Република Српска
Град Бања Лука
Градоначелник
Трг српских владара 1, Бања Лука

Број: 12-Г-636/19
Дана, 26.02.2019.
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14),
члана 14. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука (Службени
гласник Града Бања Лука бр. 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17, 3/18 и 4/19) и Рјешења
Канцеларије за разматрање жалби, Филијала Бањалука, број ЈН2-02-07-1-16-8/19 од
14.02.2019. године, Градоначелник Бањалуке доноси сљедећу
ОДЛУКУ
I
Одлука Градоначелника, број 12-Г-5054/18 од 17.12.2018. године, која је донесена
у поступку јавне набавке „Набавка пјенила за гашење пожара“, број 20-404-495/18 ставља
се ван снаге и набавка се поништава, у складу са Рјешењем Канцеларије за разматрање
жалби, Филијала Бањалука (у даљем тексту: „Канцеларија“), број ЈН2-02-07-1-16-8/19 од
14.02.2019. године.
Образложење
Комисија за јавну набавку „Набавка пјенила за гашење пожара“, именована
рјешењем Градоначелника, број 12-Г-4325/18 од 23.10.2018. године, провела је
конкурентски захтјев за достављање понуда. Обавјештење о набавци објављено је на
порталу јавних набавки дана 30.10.2018. године под бројем 320-7-1-406-3-336/18.
Процијењена вриједност јавне набавке, наведена у захтјеву за јавну набавку Одсјека за
послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице, износи
29.900,00 КМ (без ПДВ-а). Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа
цијена. Предвиђено је провођење е-аукције.
Дана 13.11.2018. год. у 11:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том
приликом констатовала да су стигле понуде сљедећих понуђача:
1. „MIGROS“ д.о.о. Сарајево, укупна цијена понуде.......................34.866,00 КМ са ПДВ-ом,
2. „ВАТРО-ПРОМЕТ“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде.....33.696,00 КМ са ПДВ-ом,
3. „FINANC“ д.о.о. Мостар, укупна цијена понуде...........................32.760,00 КМ са ПДВ-ом
Дана 28.11.2018. године у 13:00 часова, Комисија ја приступила анализи и оцјени
понуда и том приликом констатовала да је понуда понуђача „ВАТРО-ПРОМЕТ“ д.о.о.
Бања Лука прихватљива, док понуде „MIGROS“ д.о.о. Сарајево и „FINANC“ д.о.о. Мостар
нису прихватљиве за уговорни орган, те планирана е-аукција није проведена.
Комисија је у свом записнику о прегледу и оцјени понуда од 13.12.2018. године,
предложила уговорном органу да се у поступку јавне набавке „Набавка пјенила за гашење
пожара“, изврши избор најповољнијег понуђача „ВАТРО-ПРОМЕТ“ д.о.о. Бања Лука, јер
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је исти понудио најнижу цијену у износу од 33.696,00 КМ са ПДВ-ом. Уговорни орган је
такав приједлог Комисије прихватио и донио Одлуку о избору, број 12-Г-5054/18 од
17.12.2018. године. Против те Одлуке понуђач „FINANC“ д.о.о. Мостар је, путем свог
пуномоћника – Адвокатски уред Санел Незирић, поднио жалбу 24.12.2018. године
Канцеларији, путем уговорног органа, након чега је Рјешењем број ЈН2-02-07-1-16-8/19 од
14.02.2019. године, Канцеларија усвојила жалбу, поништила Одлуку о избору
најповољнијег понуђача, број 12-Г-5054/18 од 17.12.2018. године, те предмет вратила
уговорном органу на поновни поступак.
Наведено Рјешење је достављено Одсјеку за јавне набавке Градске управе Града
Бањалука дана 20.02.2019. годинe, те је од Комисије тражено да, у складу са упутствима
датим у образложењу предметног Рјешења и Законом о јавним набавкама БиХ (у даљем
тексту: „ЗЈН-а“), поново изврши преглед и оцјену понуда.
У складу са претходно наведеним, Комисија је поново извршила преглед и оцјену
понуда те утврдила сљедеће:
Понуда под редним бројем 1. „MIGROS“ д.о.о. Сарајево од 12.11.2018. године,
коверта са понудом исправно затворена и запечаћена. Понуда није прихватљива за
уговорни орган, јер понуђач није испунио све услове дефинисане тендерском
документацијом. Наиме, у техничкој спецификацији тендерске документације за тачку 1.
је тражено синтетско биоразградиво пјенило за гашење пожара класе A+B са одређеним
техничким подацима:
- Суспендовани седимент <0,001%
- Густина: 1,02±0,01 g/ml.
Понуђач је понудио синтетско пјенило FOMTEC MB-20 са техничким подацима:
- Суспендовани седимент <0,002%
- Густина: 1,02±0,01 g/ml.
Правећи успоредбу понуђачевих техничких података за пјенило FOMTEC MB-20 са
подацима на web страници https://www.fomtec.com/synthetic-multi-purpose/mb-20article1091-37.html оргиналног произвођача поменутог пјенила, установили смо да
произвођачеви технички подаци су:
- Суспендовани седимент < 0,2%
- Густина: 1,07±0,01 g/ml.
Поред наведеног, понуђач је измјенио садржај oбрасцa техничке спецификације (6.страна
понуде) дописавши сљедеће: „Плаћање у року од 7 дана од испоруке робе и фактуре на
рачун код RAIFFEISEN BANKE: 1610000159760078“, што је неприхватљиво за уговорни
орган.
Понуда под редним бројем 2. „ВАТРО-ПРОМЕТ“ д.о.о. Бања Лука од 12.11.2018.
године, коверта са понудом исправно затворена и запечаћена. Према наводима
Канцеларије, након увида у Тендерску документацију, Одлуку о избору најповољнијег
понуђача, предложене доказе и цијели спис, а који су садржани у Рјешењу Канцеларије
број ЈН2-02-07-1-16-8/19 од 14.02.2019. године, предметна понуда није прихватљива за
уговорни орган. Тендерском документацијом је, на 4. страни, прописано: „Сви понуђачи
су дужни у понуди доставити цертификат од надлежне институције да пјенило испуњава
норму EN 1568 – 1:2008 и ICAO норму (оригинал или овјерену фотокопију). Тендерском
документацијом је, на 5. страни, прописано: „Понуђач мора доставити понуду на једном
од језика у службеној употреби у БиХ. Уколико је неки документ приложен као доказ за
квалификацију понуђача (каталог, брошура и сл.), сачињен на језику који није један од
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језика у службеној употреби у БиХ, понуђачи морају доставити и превод истог на један од
службених језика у БиХ, овјерен од стране овлаштеног судског тумача“.
Према наводима из Рјешења Канцеларије, број ЈН2-02-07-1-16-8/19 од 14.02.2019. године,
понуђач је доставио предметни цертификат издан од Министарстцва унутрашњих послова
Бугарске, што не одговара траженом захтјеву у тендерској документацији, сматрајући да
није образложено на основу чега је закључено да је Министарство унутрашњих послова
Бугарске надлежно да изда цертификат да пјенило испуњава норму EN 1568 – 1:2008 и
ICAO норму.
Поред наведеног, понуђач је доставио превод цертификата на једаном од службених
језика у БиХ, овјерен од стране судског тумача за енглески језик, без достављања
оригинала или овјерене копије оригинала (изворника) са кога је урађен превод.
Понуда под редним бројем 3. „FINANC“ д.о.о. Мостар од 13.11.2018. године, коверта
са понудом исправно затворена и запечаћена. Понуда није прихватљива за уговорни
орган. Понуђач није испунио све услове дефинисане тендерском документацијом. У
техничкој спецификацији за тачку 2. је тражено синтетско биоразградиво AFFF пјенило за
гашење пожара класе A+B. Понуђач је понудио флуоросинтетичко пјенило.
С обзиром да понуђачи нису испунили услове из тендерске документације,
Комисија је уговорном органу предложила да се предметни поступак поништи.
Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за
разматрање жалби, Филијала Бања Лука, путем уговорног органа – Градоначелника
(Одсјека за јавне набавке), у року од 5 дана од дана пријема обавјештења о поништењу
поступка јавне набавке. Жалба се подноси у довољном броју примјерака, а који не може
бити мањи од три, директно на протокол уговорног органа, у канцеларију 14 Градске
управе Града Бањалука или препорученом пошиљком.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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