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

Број: 12- Г-3482/19
Дана, 15.08.2019.
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“, бр. 4/15, 21/15, 03/17, 22/17, 38/17, 3/18 и 4/19), Градоначелник
Бањалуке доноси сљедећу
ОДЛУКУ
I
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку „Набавка и постављање
корпи за отпатке“, број јавне набавке 20-404-404/19, и поступак јавне набавке се
поништава, јер није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року,у складу са
чланом 69. став (2) тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14) и чланом 26. став 2. алинеја (1) Правилника о јавним набавкама Градске управе
Града Бања Лука (,,Службени гласник Града Бањалука“ бр. 04/15, 21/15, 03/17, 22/17,
38/17, 3/18 и 4/19).
Образложење
Oдлуком Градоначелника број 12-Г-3016/19 од 23.07.2019. године покренут је
конкурентски захтјев за достављање понуда за јавну набавку „Набавка и постављање
корпи за отпатке“. Рјешењем Градоначелника број 12-Г-3017/19 од 23.07.2019. године
именована је Комисија за провођење поступка јавне набавке. Комисија за предметну јавну
набавку, провела је поступак јавне набавке, конкурентски захтјев за достављање понуда
број 20-404-404/19. Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки дана
01.08.2019. године под бројем 320-7-1-383-3-302/19. Процијењена вриједност јавне
набавке наведена у захтјеву за јавну набавку Одјељења за комуналне послове износи
9.400,00 КМ без ПДВ-а. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена.
Предвиђено је провођење е-аукције.
Тендерском документацијом тражено је да понуда садржи сљедеће елементе
а) 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) тачка од a) до д) ЗЈН (потписана од
стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа,
општински/градски орган управе или нотар),
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в) изјава у вези са чланом 52. став (2) ЗЈН (потписана од стране лица овлаштеног за
заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа, општински/градски орган
управе или нотар),
г) попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача примјерак техничке спецификације робе
(образац за цијену понуде),
д) потписан и овјерен печатом понуђача примјерак нацрта уговора,
ђ) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача,
е) списак повјерљивих информација (ако их има),
ж) попис докумената уз понуду,
з) потврда о преференцијалном третману домаћег, издата од надлежне привредне коморе,
уколико се на тражену робу исти може примјенити
и) пуномоћ/овлаштење за лице које попуњава наведене изјаве, уколико исто није
овлаштено за заступање понуђача
Рок за подношење понуда истекао је 13.08.2019. године у 11:00 часова. Истога дана
Комисија је констатовала да није пристигла ниједна понуда у одређеном крајњем року.
Комисија је завршила свој рад 13.08.2019. године.
Члан 69. став 2. тачка а) ЗЈН гласи: „Уговорни орган је обавезан поништити
поступак јавне набавке у сљедећим случајевима: није достављена ниједна понуда у
одређеном крајњем року.“ Члан 26. став 2. алинеја (1) Правилника о јавним набавкама
Градске управе Града Бања Лука гласи: „Уговорни орган је обавезан поништити поступак
јавне набавке у сљедећим случајевима: није достављена ниједна понуда у одређеном
крајњем року.“
С обзиром на то да није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року
Комисија је уговорном органу једногласно предложила доношење Одлуке о поништењу
поступка јавне набавке број 20-404-404/19. Уговорни орган је прихватио приједлог
Комисије и одлучио као у диспозитиву.
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