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

Број: 12-Г-1072/19
Дана, 27.03.2019.
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14)
и 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), Градоначелник
Бањалуке доноси сљедећу
ОДЛУКУ
I
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку „Одржавање хоризонталне
саобраћајне сигнализације апликативним материјалима“, број 20-404-48/19.
II
Утврђује се да je понуда понуђача „SACOM“ д.о.о. Сарајево прихватљивa, док
понуда понуђача „МОДЕЛ 5“ д.о.о. Београд није прихватљива за уговорни орган.
III
„SACOM“ д.о.о. Сарајево бира се као најповољнији понуђач за јавну набавку
број 20-404-48/19, јер је понудио најнижу цијену у износу од 17.854,20 КМ са ПДВ-ом.
IV
Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима
утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, најповољнији понуђач
из тачке III ове одлуке је дужан, у року од 5 дана од дана пријема обавјештења о избору,
уговорном органу доставити документе којима доказује своју личну способност. Ови
документи су наведени у члану 45. став (2) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“ број 39/14). Најповољнији понуђач је дужан доставити оригинале или
овјерене фотокопије наведених докумената, с тим да документи наведени у члану 45. став
2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) не смију бити старији
од три мјесеца, рачунајући од дана подношења понуде.

Образложење
Комисија за јавну набавку „Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације
апликативним материјалима“, именована рјешењем Градоначелника, број 12-Г-625/19 од
26.02.2019. године, провела је поступак јавне набавке, конкурентски захтјев за
достављање понуда, број 20-404-48/19. Обавјештење о набавци је објављено на порталу
јавних набавки дана 04.03.2019. године, под бројем 320-7-2-76-3-78/19. Процјењена
вриједност, наведена у захтјеву за јавну набавку Одјељења за саобраћај и путеве износи
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17.094,00 КМ (без ПДВ-а). Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа
цијена. Није предвиђено провођење е-аукције.
Тендерском документацијом је тражено да понуђачи доставе сљедеће доказе:
a) попуњен образац за понуду - назив и сједиште понуђача, а за групу понуђача податке о
сваком члану групе понуђача, као и јасно одређење члана групе који је овлашћени
представник групе понуђача за учешће у поступку јавне набавке, за комуникацију и за
закључивање уговора,
б) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач. a) до д) ЗЈН-а (потписана од
стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа;
орган јединице локалне самоуправе или нотар),
в) докази предвиђени чланом 46. ЗЈН-а (овјерена фотокопија извода из судског регистра
или рјешења о регистрацији)
г) докази техничке и професионалне способности у поступку набавке услуга, у складу с
чланом 50. ЗЈН-а (списак извршених уговора уз потврду о њиховој реализацији, списак
квалификационе структуре запослених и изјава о техничкој опремљености и
оспособљености - изјава 50., тачка (е) ЗЈН-а, потписана и овјерена од стране понуђача,
атест),
д) потписан и овјерен примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана од
стране понуђача и овјерена од стране надлежног органа – општински/градски орган
управе или нотар),
е) попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача образац за цијену понуде
(спецификација услуга),
ж) потписан и овјерен печатом понуђача нацрт уговора,
з) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача,
и) списак повјерљивих информација,
ј) попис докумената уз понуду,
к) доказ о преференцијалном третману домаћег (потврда надлежне привредне коморе о
томе да ли понуђачи подлијежу примјени преференцијалног третмана домаћег, у овом
поступку јавне набавке) и
л) пуномоћ/овлаштење за лице које попуњава горе наведене изјаве, уколико то лице није
овлаштено за заступање понуђача.
Дана 15.03.2019. године у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том
приликом констатовала да су стигле понуде сљедећих понуђача и то по сљедећем
редослиједу приспјећа:
1.„МОДЕЛ 5“ д.о.о. Београд, укупна вриједност понуде................18.918,90 КМ са ПДВ-ом,
Обзиром да се ради о страном понуђачу, исти није ПДВ обвезник у БиХ, те је укупна
вриједност његове понуде 16.170,00 КМ без ПДВ-а.
У цијену је урачунат попуст у износу од 328,20 КМ.
2.„SACOM“ д.о.о. Сарајево, укупна вриједност понуде..................17.854,20 КМ са ПДВ-ом.
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Комисија је након анализе достављених понуда једногласно констатовала да је понуда
понуђача „SACOM“ д.о.о. Сарајево прихватљива, док понуда понуђача „МОДЕЛ 5“ д.о.о.
Београд није прихватљива за уговорни орган. Стручни члан Комисије извршио је рачунску
контролу пристиглих понуда, те констатовао да нису уочене рачунске грешке.
Понуђач „МОДЕЛ 5“ д.о.о. Београд није испунио све услове техничке и професионалне
способности из члана 50. ЗЈН-а („Службени гласник БиХ“ број 39/14) и то:
Понуђач није доставио доказе за 1. услов из члана 50. ЗЈН-а (4. страна тендерске
документације), који се односе на извршење уговора у задњe три године или од датума
регистрације, у складу са тендерском документацијом, а који гласе: „Списак извршених
уговора, уз потврду о њиховој реализацији, коју издаје друга уговорна страна. Потврда о
уредно извршеним уговорима мора садржавати сљедеће податке: назив и сједиште уговорних
страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, вријеме и мјесто
извршења уговора и наводе о уредно извршеним уговорима. У случају да се таква потврда из
објективних разлога не може добити од уговорне стране која није уговорни орган, важи изјава
привредног субјекта о уредно извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним
покушајима да се такве потврде обезбиједе.
Напомена: уколико су послови хоризонталне саобраћајне сигнализације, наведени у листи
извршених радова, извођени на јавним путевима (аутопутеви, брзи путеви, магистрални
путеви, регионални путеви, локални и некатегорисани путеви и улице у насељеним мјестима),
онда издавалац потврде о квалитетно и у року извршеним радовима мора бити стварно
надлежни орган за управљање, грађење, одржавање и заштиту јавних путева, чија је
надлежност одређена важећим прописима земље у којој су послови изведени.“
Наиме, понуђач је доставио двије потврде и то: потврда издата од стране ЈП „ПУТЕВИ
БЕОГРАД“ и потврда од стране „НИС“ а.д. Нови Сад.
Потврда издата од ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАД“ садржи све податке прописане тендерском
документацијом (члан 48. ЗЈН-а). Међутим, понуђач није доставио оригиналну потврду, него
фотокопију исте. Дакле, понуђач је у понуди требао доставити оригиналну потврду ЈП
„ПУТЕВИ БЕОГРАД“ или овјерену фотокопију исте (47. страна понуде).
Друга потврда, издата од привредног субјекта „НИС“ а.д. Нови Сад није овјерена печатом
издаваоца. Поред наведеног, издавалац потврде није стварно надлежан орган за управљање,
грађење, одржавање и заштиту јавних путева, што је био један од услова из тендерске
документације, обзиром да је из предметне потвде видљиво да је предмет успјешно
реализованог уговора, јавни пут (49. страна понуде).
Поред наведеног, понуђач није доставио све доказе за 3. услов из члана 50. ЗЈН-а (5. и 7.
страна тендерске документације), који се односе на власништво машине и на атесте
произвођача за хладну пластику, у складу са тендерском документацијом.
Тендерском документацијом је прописано: „Уколико је понуђач власник машине неопходно
је да достави овјерену фотокопију потврде о власништву или потврде о регистрацији или
употребну дозволу или извод из инвентурне листе“. Понуђач је доставио фотокопију
инвентурне листе, која није овјерена (140. – 144. страна понуде).
Што се тиче атеста, услов/доказ да понуђач посједује одговарајућу механизацију и
опрему неопходну за извршење уговора, из тендерске документације је: „Атест произвођача
за хладну пластику“. Такође, тендерском документацијом је прописано и сљедеће (7. страна):
„Понуђач мора доставити понуду на једном од језика у службеној употреби у БиХ. Штампана
литература, брошуре, каталози или слично, уколико их понуђач приложи као доказ техничке
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и професионалне способности, морају бити преведени на један од језика у службеној
употреби у БиХ и то превод мора бити овјерен од стране овлаштеног судског тумача“.
Понуђач је доставио фотокопију превода за атест (сертификат призвода) за призвођача
„HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo“ д.о.о. Домжале, Словенија, издатог од
стране „DRUMSKI RAZVOJ – ZDZ“ spol sr.o. Брно, Република Чешка. Понуђач је у понуди,
умјесто оригиналног превода судског тумача, доставио фотокопију наведеног документа
(157., 158., и 159. страна понуде). У случају достављања фотокопије, обавеза понуђача је била
да исту овјери код надлежног органа, што он није учинио. Понуђач такође није у понуди
доставио оригинал или овјерену фотокопију оригинала (изворника) са кога је урађен превод
на један од службених језика у БиХ.
Понуђач је доставио фотокопију атеста на страном језику и фотокопију превода атеста
призвода за призвођача „CHIARA“ д.о.о. Брчко, издатог од стране „AETEC“ S.A. Мадрид,
Шпанија. Понуђач је у понуди, умјесто оригинала/овјерене фотокопије атеста на страном
језику и оригиналног превода судског тумача/овјерене фотокопије превода, доставио
фотокопије наведених документа (163., 164., 165., 166. и 167. страна понуде). У случају
достављања фотокопија, обавеза понуђача је била да исте овјери код надлежног органа, што
он није учинио.
Oбзиром да је понуђач „SACOM“ д.о.о. Сарајево доставио понуду у складу са условима
из тендерске документације, прихваћен је приједлог Комисије и одлучено као у диспозитиву.
Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за разматрање
жалби, Филијала Бањалука, путем Градоначелника – Одсјека за јавне набавке, у року од 5
дана од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача. Жалба се подноси у
довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
изабраном понуђачу, као и другим странкама у поступку, директно на протокол уговорног
органа, у канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука или препорученом пошиљком.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

мр Игор Радојичић
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