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

Број: 12- Г- 1934/19
Дана, 22.05.2019.године
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14) и
члана 14. Правилника о јавним набавкама Градске управе Бања Лука (Службени гласник
града Бања Лука број 4/15, 21/15, 03/17, 22/17, 38/17, 3/18 и 4/19), Градоначелник Бањалуке
доноси сљедећу
ОДЛУКУ
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку „Организованог превоза грађана
ради обиљежавања значајних датума и догађаја из ослободилачких ратова“, број јавне
набавке 20-404-83/19, и поступак јавне набавке се поништава, јер ниједна од примљених
понуда није прихватљива за уговорни орган, у складу са чланом 69. став (2) тачка д) Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14).
Образложење
Одлуком Градоначелника број 12-Г-794/19 од 08.03.2019. године, покренут је
конкурентски захтјев за достављање понуда за јавну набавку „Организованог превоза
грађана ради обиљежавања значајних датума и догађаја из ослободилачких ратова“.
Рјешењем Градоначелника број 12-Г-795/19 од 08.03.2019. године, именовaна је Комисија
за провођење поступка јавне набавке.
Комисија за предметну јавну набавку, провела је конкурентски захтјев за достављање
понуда број 20-404-83/19. Процијењена вриједност јавне набавке наведена у захтјеву за
јавну набавку Одјељења за борачко-инвалидску заштиту износи 9.050,00 КМ без ПДВ-а.
Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки дана 14.03.2019. године под
бројем 320-7-2-97-3-94/19. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена.
Предвиђена е-аукција.
Понуда мора да садржи сљедеће елементе:
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) Закона (потписана
од стране понуђача и овјерена од стране надлежног органа – општински /
градски орган управе или нотар),
в) докази предвиђени чланом 46. ЗЈН-а (овјерена фотокопија актуелног извода из судског
регистра), не старијег од 6 мјесеци,
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г) докази техничке и професионалне способности у поступку набавке услуга, у складу с
чланом 50. ЗЈН-а,
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),
ђ)попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача образац за цијену понуде (техничка
спецификација),
е) потписан и овјерен печатом понуђача нацрт уговора,
ж) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача,
з) списак повјерљивих информација,
и) попис докумената уз понуду
ј) 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
к) пуномоћ/овлаштење за лице које попуњава горе наведене изјаве, уколико то лице није
овлаштено за заступање понуђача.
Дана 27.03.2019. год. у 11:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том
приликом констатовала да су пристигле двије понуде :
1) „АУТОПРЕВОЗ ГС“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена..................8.894,34 КМ са ПДВ-ом,
2) „LUKAJIĆ-TRAVEL & TRANSPORT AGENCY“Жељко Лукајић с.п. Лакташи, укупна
цијена..................10.576,80 КМ са ПДВ-ом, понуђени попуст на понуду износи 5.004,06 КМ.
Записник са отварања је достављен понуђачима у законом предвиђеном року.
Дана 08.04.2019. године, путем препоручене поште, понуђач „LUKAJIĆ-TRAVEL &
TRANSPORT AGENCY“Жељко Лукајић с.п. Лакташи, поднио је жалбу на Записник са
отварања понуда (иста је 09.04.2019. године запримљена код уговорног органа),у којој
наводи да уговорни орган, није правилно уписао укупну цијену из његове понуде, а након
што је потписана одлука Градоначелника број 12-Г-1239/19 од 09.04.2019. године, којом се
предметни поступак поништава. Жалбу је уговорни орган, уз изјашњење, прослиједио
Канцеларији за разматрање жалби филијала Бањалука.
Уговорни орган је одлуком Градоначелника број 12-Г-1274/19 од 11.04.2019. године,
ставио ван снаге одлуку Градоначелника број 12-Г-1239/19 од 09.04.2019. године, до
окончања поступка по жалби.
Другостепени орган је закључком број ЈN2-02-07-1-935-06/19 од 06.05.2019. године,
одбацио жалбу као неуредну.
Дана 17.05.2019. године, Комисија се поново састала, те поново извршила преглед и
оцјену свих понуда и констатовала сљедеће :
Понуда број 1. „АУТОПРЕВОЗ ГС“ д.о.о. Бањалука
Понуда број 1. „АУТОПРЕВОЗ ГС“ д.о.о. Бањалука, од 27.03.2019. године, коверта
са понудом исправно затворена, потписана и запечаћена. Понуђач није испунио услове за
квалификацију и понуда је неприхватљива за уговорни орган.
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Понуђач није правилно попунио Образац за цијену понуде- техничку спецификацију,
јер за ставку под редним бројем 6. није уписао јединичну цијену без ПДВ-а на предвиђеном
мјесту у табели (јединичну цијену без ПДВ-а, уписао у колони ''количина''), нити је у
предвиђену колону уписао укупну цијену без ПДВ-а за претходно наведену ставку,а што
није у складу са траженим у тендерској документацији.Значи понуђач није попунио задату
форму Образца за цијену понуде, што чини повреду поступка јавне набавке.Понуђач је у
Образцу за цијену понуде дописао напомену а исту понуђач не може да врши јер претходно
наведени Образац, у складу са чланом 5. Упутства за припрему модела тендерске
документације и понуда, израђује уговорни орган (Службени гласник БиХ“ бр. 90/14)
Понуда број 2. „LUKAJIĆ-TRAVEL & TRANSPORT AGENCY“ Жељко Лукајић
с.п. Лакташи
Понуда број 2. „LUKAJIĆ-TRAVEL & TRANSPORT AGENCY“Жељко Лукајић с.п.
Лакташи, од 27.03.2019 године, коверта са понудом исправно затворена, потписана и
запечаћена. Понуђач није испунио услове за квалификацију и понуда је неприхватљива за
уговорни орган.
На страни 5. понуде Анекс 2 Образац за цијену понуде, понуђач је вршио корекцију
(подебљавање ПДВ-а на цијену понуде) цијене и исту није овјерио печатом понуђача нити
парафирао уз назнаку датума када је исправка извршена а што није у складу са захтјевима
из тендерске документације.
Понуђач је приликом попуњавања нацрта уговора у колони за цијену (члан 6. нацрта
уговора) уписао цијену у износу од 16.431,55 КМ, и она се разликује од износа укупне
цијене од 10.576,80 КМ са ПДВ-ом у Образцу за понуду и Образцу за цијену понуде.
Дакле, Комисија једногласно констатује да ниједна понуда није испунила услове за
квалификацију и није прихватљива за уговорни орган.
С обзиром да понуде нису прихватљиве за уговорни орган, Комисија jе једногласно
одлучила да поништи поступак јавне набавке, те је ваљало прихватити препоруку
Комисије, и донијети одлуку 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 поништењу. Жалба се подноси у 3 примјерка,
директно на протокол уговорног органа у канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука
или препорученом пошиљком.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мр Игор Радојичић
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