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

Број: 12-Г-1579/19
Дана, 25.04.2019.
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 „Набавка папира за паркинг
аутомате“, број 20-404-90/19.
II
Утврђује се да су понуде понуђача „Гатарић“ д.о.о. Дервента, „Intertraffic“ д.о.о.
Бања Лука и „Примапром“ д.о.о. Бања Лука прихватљиве за уговорни орган, док
привредни субјект „MBS – ROLL“ д.о.о. Бања Лука није испунио услов за учешће у
предметном поступку јавне набавке.
III
„Гатарић“ д.о.о. Дервента бира се као најповољнији понуђач за јавну набавку
број 20-404-90/19, јер је понудио економски најповољнију понуду, освојивши 100
бодова, у складу с вриједностима његове понуде: цијена 8.892,00 КМ са ПДВ-ом и рок
испоруке 1 дан.
IV
Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима
утврђеним у тендерској документацији. Најповољнији понуђач из тачке III ове одлуке је,
у оквиру своје понуде, доставио документе којима доказује своју личну способност
(документи из члана 45. став 2. Закона о јавним набавкама).
Образложење
Комисија за јавну набавку „Набавка папира за паркинг аутомате“, именована
рјешењем Градоначелника, број 12-Г-777/19 од 07.03.2019. године, провела је поступак
јавне набавке, конкурентски захтјев за достављање понуда, број 20-404-90/19.
Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки дана 19.03.2019. године,
под бројем 320-7-1-105-3-100/19. Процјењена вриједност, наведена у захтјеву за јавну
набавку Одјељења за саобраћај и путеве износи 12.820,51 КМ (без ПДВ-а). Критеријум за
избор најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда и то: 80% цијена и 20%
рок испоруке. Предвиђено је провођење е-аукције.
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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 понуђача и овјерена од стране надлежног органа),
в) овјерена фотокопија извода из судског регистра/рјешења о обављању дјелатности, у
складу с чланом 46. ЗЈН-а,
г) потписан и овјерен примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (изјава потписана од
стране понуђача и овјерена од стране надлежног органа),
д) попуњена и овјерена печатом понуђача техничка спецификација (Предмјер - набавка
папира за паркинг аутомате),
ђ) потписан и овјерен печатом понуђача нацрт уговора,
е) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача,
ж) списак повјерљивих информација,
з) попис докумената уз понуду,
и) пуномоћ/овлаштење за лице које попуњава изјаве из члана 45. и 52. ЗЈН-а, уколико то
лице није овлаштено за заступање понуђача,
ј) доказ о преференцијалном третману домаћег за ову набавку (потврда издата од
стране надлежне привредне коморе).
Дана 02.04.2019. године у 12:40 Комисија је извршила отварање понуда и том
приликом констатовала да су стигле понуде сљедећих понуђача и то по сљедећем
редослиједу приспјећа:
1. „Гатарић“ д.о.о. Дервента:
- укупна цијена понуде .................................................................14.952,60 КМ са ПДВ-ом,
- рок успоруке ............................................................................................................... 2 дана,
2. „Intertraffic“ д.о.о. Бања Лука:
- укупна цијена понуде..................................................................14.960,08 КМ са ПДВ-ом,
у укупну цијену је укључен попуст од 1.910,61 КМ,
- рок успоруке ................................................................................................................. 1 дан,
3. „Примапром“ д.о.о. Бања Лука:
- укупна цијена понуде..................................................................17.240,35 КМ са ПДВ-ом,
- рок успоруке ................................................................................................................. 1 дан,
4. „MBS – ROLL“ д.о.о. Бања Лука:
- укупна цијена понуде..................................................................14.204,97 КМ са ПДВ-ом,
- рок успоруке ................................................................................................................. 1 дан.
Комисија је након анализе достављених понуда једногласно констатовала да су понуде
понуђача „Гатарић“ д.о.о. Дервента, „Intertraffic“ д.о.о. Бања Лука и „Примапром“ д.о.о.
Бања Лука прихватљиве за уговорни орган, док привредни субјект „MBS – ROLL“ д.о.о.
Бања Лука није испунио услов за учешће у предметном поступку јавне набавке.
Привредни субјект „MBS – ROLL“ д.о.о. Бања Лука није преузео тендерску
документацију са портала Агенције за јавне набавке, те није остварио услов за
учествовање у предметном поступку јавних набавки. Сходно наведеном, његова понуда
није даље разматрана.Наиме, уговорни орган је у обавези да поступа у складу с чланом 9.
став 4. „Упутства о допунама упутства о условима и начину објављивања обавјештења и
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достављања извјештаја у поступцима јавних набавки у информационом систему Е –
набавке“ („Службени гласник БиХ“ број 53/15), који гласи: „Ако уговорни орган објави
тендерску документацију у систему Е-набавке, тендерска документација се не може
достављати на друге начине предвиђене чланом 55. став 1. тачка а) – ц) Закона. Чланом
55. став 1. под д) ЗЈН-а („Службени гласник БиХ“ број 39/14) је прописано сљедеће:
„Уговорни орган мора тендерску документацију учинити доступном објављивањем
тендерске документације на порталу јавних набавки, на шта ће указати у обавјештењу о
набавци, у складу са подзаконским актом који доноси Агенција“.
С обзиром да су два понуђача, „Intertraffic“ д.о.о. Бања Лука и „Примапром“ д.о.о.
Бања Лука, доставила потврду о преференцијалном третману домаћег, укупне цијене
њихових понуда ће, приликом поређења, бити умањене за преференцијални фактор од 5
%, у складу с чланом (1) став б) под 2) Одлуке о обавезној примјени преференцијалног
третмана домаћег („Службени гласник БиХ“ број 83/16).
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда, са
сљедећим подкритеријумима: цијена 80 % и рок испоруке 20 %.
Методолија додјеле бодова: Т = П + Г, при чему је: Т- укупан број бодова, П- број
бодова који је понуђач добио за понуђену цијену, Г- број бодова који је понуђач добио за
рок испоруке.
1. Цијена (П)
Максималан број бодова (80) ће бити додијељен понуђачу који је понудио најнижу бруто
цијену (укључујући и све индиректне порезе). Други понуђачи ће у складу с тим добити
мањи број бодова, према сљедећој формули:
П = Пл х 80
Пт
При чему је: П- број бодова који је понуђач добио за понуђену цијену, Пл – најнижа
цијена која је понуђена у поступку набавке, Пт – цијена која је предложена у понуди која
је предмет оцјене.
2. Рок испоруке (Г)
Максималан број бодова (20) ће бити додијељен понуђачу који је понудио најкраћи рок
испоруке. Други понуђачи ће добити мањи број бодова, према сљедећој формули:
Г = Гл х 20
Гт
При чему је: Г- број бодова који је понуђач добио за понуђени рок испоруке, Гл – најкраћи
рок испоруке, Гт – рок који је понуђен у понуди која је предмет оцјене. Рок испоруке мора
бити исказан у данима.
Е-аукција је заказана 17.04.2019. године, од 12:00 до 12:30 часова. У систем е-набавке
су унесене вриједности понуда без ПДВ-а и то:
1. „Intertraffic“ д.о.о. Бања Лука:
- укупна цијена понуде.........................................................................12.786,39 КМ без ПДВ-а,
- рок успоруке ....................................................................................................................... 1 дан,
- на ову понуду се обрачунава преференцијални фактор,
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2. „Примапром“ д.о.о. Бања Лука:
- укупна цијена понуде.........................................................................14.735,34 КМ без ПДВ-а,
- рок успоруке ....................................................................................................................... 1 дан,
- на ову понуду се обрачунава преференцијални фактор,
3. „Гатарић“ д.о.о. Дервента:
- укупна цијена понуде ........................................................................12.780,00 КМ без ПДВ-а,
- рок успоруке ..................................................................................................................... 2 дана,
- на ову понуду се не обрачунава преференцијални фактор.
Е-аукција је започела у 12:00 а окончана у 12:42 часова. Током трајања е-аукције понуђачи
су подносили нову цијену понуда 44 пута.
Коначна ранг листа понуђача, који су учествовали у е-аукцији, је сљедећа:
1. „Гатарић“ д.о.о. Дервента:
- укупна цијена понуде ................................................................................7.600,00 КМ без ПДВ-а,
- рок успоруке .............................................................................................................................. 1дан,
- на ову понуду се не обрачунава преференцијални фактор,
- укупан број бодова ....................................................................................................................100,
2. „Intertraffic“ д.о.о. Бања Лука:
- укупна цијена понуде.................................................................................8.000,00 КМ без ПДВ-а,
- рок успоруке ............................................................................................................................. 1 дан,
- на ову понуду се обрачунава преференцијални фактор од 5%, те је вриједност понуде
........................................................................................................................7.600,00 КМ без ПДВ-а,
- укупан број бодова ....................................................................................................................100,
3. „Примапром“ д.о.о. Бања Лука:
- укупна цијена понуде...............................................................................10.000,00 КМ без ПДВ-а,
- рок успоруке ............................................................................................................................. 1 дан,
- на ову понуду се обрачунава преференцијални фактор од 5%, те је вриједност понуде
........................................................................................................................9.500,00 КМ без ПДВ-а,
- укупан број бодова .......................................................................................................................84.
Понуђачи „Гатарић“ д.о.о. Дервента и „Intertraffic“ д.о.о. Бања Лука су освојили исти
(максималан) број бодова, након проведене е-аукције. Комисија је поступила у складу са
тендерском документацијом у којој је наведено сљедеће (7. страна): „Чланом 23. Правилника
о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука (Службени гласник Града Бањалука број
04/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17, 3/18 и 4/19) прописано је сљедеће: Уколико, у поступку јавне
набавке, у којем се додјела уговора заснива на критерију економски најповољније понуде,
највећи број бодова истовремено имају два или више понуђача, уговор се додјељује оном
понуђачу који је понудио нижу цијену, а уколико су понуђене цијене исте, уговор се
додјељује понуђачу који је понуду предао прије на протокол“.
Oбзиром да је понуђач „Гатарић“ д.о.о. Дервента понудио економски најповољнију
понуду, освојивши 100 бодова, у складу с вриједностима своје понуде, 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
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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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