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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 

 

 

                                                              О Д Л У К У 

                                                                         

 

                                                                        I 

Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку   „Проширење система 

аутоматског изнајмљивања бицикла ''Bl Bike“, број јавне набавке 20-404-91/19. 

 

                                                               II 

            Утврђује се да ниједна понуда није испунила услове за квалификацију и није 

прихватљива за уговорни орган.  

 

                                                                      III 

            Поступак јавне набавке се поништава, јер ниједна понуда није прихватљива 

за уговорни орган, у складу са чланом 69. став (2) тачка д) Закона о јавним 

набавкама БиХ  („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14).   

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Одлуком Градоначелника број 12-Г-773/19 од 07.03.2019. године, покренут је 

конкурентски захтјев за јавну набавку  ''Проширење система аутоматског изнајмљивања 

бицикла ''Bl Bike“. Рјешењем Градоначелника број 12-Г-774/19 од 07.03.2019. године, 

именовна је Комисија за провођење предметног поступка јавне набавке. 

            

                Комисија за предметну јавну набавку, провела је конкурентски захтјев за јавну 

набавку број 20-404-91/19. Процијењена вриједност јавне набавке наведена у захтјеву за 

јавну набавку Одјељења за саобраћај и путеве, износи: 25.641,00 КМ без ПДВ-а. Број 

обавјештења о набавци са портала јавних набавки је 320-7-2-108-3-103/19 од 20.03.2019. 

године. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Предвиђено је 

провођење е-аукције. 

 

     Позивом за подношење понуде је тражено да понуђачи доставe 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 
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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), 

в) овјерена фотокопија извода из судског регистра, не старијег од 6 мјесеци,   

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) попуњен образац за цијену понуде, 

ђ) докази техничке и професионалне способности, члан 49. ЗЈН-а,   

е) потписан и овјерен 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 (потврда надлежне привредне коморе о томе да ли 

подлијежу примјени преференцијалног третмана домаћег, у овом поступку јавне 

набавке)и 

к) пуномоћ/овлаштење за лице које попуњава изјаве из члана 45., и 52. ЗЈН-а, уколико то 

лице није овлаштено за заступање понуђача. 

 

          Дана 05.04.2019. године. године у 11,40 часова Комисија је извршила отварање понуда,  и 

том приликом констатовала да је  пристигла следећа понуда: 

 

1) „СУПЕРМАРКЕТ“ д.о.о. Сарајево, понуђена је сљедећа цијена, са ПДВ-

ом.......................... 29.983,27 КМ, попуст на понуду је 2.847,41 КМ. 

 

 

           Дана  15.04.2019. године у 11,00 часова, Комисија ја приступила анализи, оцјени  и  

поређењу  понуда  и  том  приликом  констатовала  сљедеће:  

 

           Понуда број 1. „СУПЕРМАРКЕТ“ д.о.о. Сарајево 

 

            Понуда број 1. „СУПЕРМАРКЕТ“ д.о.о. Сарајево, од  05.04.2019. године, коверта са 

понудом исправно затворена, потписана и запечаћена, образац понуде исправно попуњен. 

Понуђач није испунио услове за квалификацију и понуда је неприхватљива за уговорни орган.      

 

        Услови за квалификацију у погледу техничке и професионалне способности понуђача, 

члан 49. ЗЈН-а, су: 

  

- A) Да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора на 

имплементацији и набавци система јавних бицикала, у задње 3 године, у вриједности од 

најмање 29.000,00 КМ. 

 

- Б) Да ће понуђач извршити повезивање новог сталка са постојећим системом за 

аутоматско изнајмљивање бицикала, на локацији на подручју града дефинисану од стране 

наручиоца. 

 

Докази:  

 

- А) списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга уговорна 

страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште уговорних страна 
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или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, вријеме и мјесто 

извршења уговора, 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 обезбједе.  

 

- Б) Изјава понуђача. 

 

Понуђач је у понуди доставио доказ за тачкиу А) техничке и професионалне способности 

понуђача везано за члан 49. ЗЈН-а, и доставио потврду број 13-370-3248/19 од 27.03.2019. 

године, издану од стране Града Бањалука, али није доставио доказ за тачку Б), јер није 

доставио тражену изјаву да ће извршити повезивање новог сталка са постојећим системом за 

аутоматско изнајмљивање бицикала, на локацији на подручју града дефинисану од стране 

наручиоца. 

 

          Дакле, Комисија једногласно констатује да понуда понуђача „СУПЕРМАРКЕТ“ д.о.о. 

Сарајево, није испунила услове за квалификацију и није прихватљива за уговорни орган.  

 
      Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за 

разматрање жалби, Филијала Бањалука. Жалба се подноси 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 3 примјерка, директно на протокол 

уговорног органа у канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука или препорученом 

пошиљком.   

 

 

 

 

 

                   Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

 

                                   Мр Игор Радојичић 

  

 

 

 

 

 

        


