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

Број: 12-Г-3182/19
Дана, 30.07.2019. године
На основу члана 70. став (1) и члана 72. став (3) тачка б) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Градоначелник Бањалуке доноси сљедећу
ОДЛУКУ

I
Одлука о избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-2949/19 од 17.07.2019. године, у
поступку јавне набавке „Вршење услуге превоза панорамским аутобусом на Бањ брдo’’,
број јавне набавке 20-404-292/19, мијења се у тачки III диспозитива, и гласи: „Алдемо турс“
д.о.о. Бањалука, бира се као најповољнији понуђач, јер је понудио најнижу цијену у износу
од 18,1935 са ПДВ-ом.
II
Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима
утврђеним у тендерској документацији.

Образложење
Град Бањалука је провео поступак јавне набавке 20-404-292/19 „Вршење услуге
превоза панорамским аутобусом на Бањ брдo’’. Одлуком Градоначленика број 12-Г-2949/19
од 17.07.2019, као најповољнији понуђач је изабран „LUKAJIĆ-TRAVEL & TRANSPORT
AGENCY“ Жељко Лукајић с.п. Лакташи.
Дана 29.07.2019. године,Одјељење за саобраћај и путеве, дописом број 13.370-3954/19
од 29.07.2019. године, обавјештава Одсјек за јавне набавке да изабрани понуђсч
„LUKAJIĆ-TRAVEL & TRANSPORT AGENCY“ Жељко Лукајић с.п. Лакташи , у поступку
јавне набавке „Вршење услуге превоза панорамским аутобусом на Бањ брдo’’, и након три
писмена позива за доставу потребне документације, неопходне за закључење уговора, исту
није доставио.Наиме изабрани понуђач је позван да достави овјерену фотокопију
саобраћајне дозволе. Уколико понуђач није власник панорамског аутобуса или сличног
аутобуса, дужан је доставити овјерену фотокопију саобраћајне дозволе власника
панорамског или сличног аутобуса, као и овјерену фотокопију уговора о изнајмљивању
панорамског или сличног аутобуса, закључен с власником истог, на временски период
трајања предложеног уговора а исти није доставио тражене доказе.
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Чланом 72. став (3) тачка под б) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
39/14) прописано је сљедеће : „Уговорни орган доставља предлог уговора оном понуђачу
чија је понуда по ранг-листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача, у случају да
најуспјешнији понуђач пропусти да достави документацију која је била услов за
потписивање уговора, а коју је био дужан да прибави у складу са прописима и БиХ“. Ранглиста успјешности понуђача за предметни поступак јавне набавке је саставни дио записника
комисије о прегледу и оцјени понуда од 16.07.2019. године. Према овој ранг-листи, понуда
„Алдемо турс“ д.о.о. Бањалука је одмах након понуде најуспјешнијег понуђача „LUKAJIĆTRAVEL & TRANSPORT AGENCY“ Жељко Лукајић с.п. Лакташи, који није доставио
тражену документацију, па је уговорни орган одлучио 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 3 примјерка, директно на протокол уговорног органа у канцеларију 14 Градске
управе Града Бањалука или препорученом пошиљком.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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