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

Број: 12- Г- 3897/19
Дана, 13.09.2019.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
I
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку
опреме“, број јавне набавке 20-404-349/19.

„Одржавање рачунарске

II
Утврђује се да ниједна од примљених понуда: ''CENTRONIX'' д.о.о. Бањалука и
''КМС'' д.о.о. Бањалука, није прихватљива за уговорни орган.
III
Поступак јавне набавке се поништава, jeр ниједна од примљених понуда није
прихватљива, у складу са чланом 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама
БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14).
Образложење
Одлуком Градоначелника број 12-Г-2646/19 од 02.07.2019. године покренут је
поступак јавне набавке. Рјешењем Градоначелника број 12-Г-2647/19 од 02.07.2019.
године именовна је Комисија за јавну набавку.
С обзиром да је процјењена вриједност предметне јавне набавке наведена у захтјеву
Одсјека за информатику 10.000,00 КМ без ПДВ-а, то је у складу са чланом 87. ЗЈН-а
проведен поступак конкурентског захтјева за достављање понуда. Обавјештење о набавци
објављено на Порталу јавних набавки број 320-7-2-347-3-270/19 од 15.07.2019. године.
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
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 лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа,
градски/општински орган управе или нотар),
в) овјерена фотокопија актуелног извода из судског регистра или рјешења о регистрацији,
не старијег од 6 мјесеци, у складу с чланом 46. ЗЈН-а,
г) докази техничке и професионалне способности, у складу са чланом 50. ЗЈН-а,
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д) потписан и овјерен примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана од
стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа,
градски/општински орган управе или нотар),
ђ)попуњен, овјерен и потписан образац за цијену понуде техничка спецификација),
ж) потписани и овјерени услови уговора,
з) списак повјерљивих информација,
и) попис докумената уз понуду,
ј) пуномоћ/овлаштење за лице које попуњава горе наведене изјаве, уколико то лице није
овлаштено за заступање понуђача,
к) доказ о преференцијалном третману домаћег за ову набавку (потврда издата од
стране надлежне привредне коморе).
Дана 30.07.2019. године у 11,40 часова Комисија је извршила отварање понуда, и том
приликом констатовала да су пристигле понуде следећих добављача:
1. ''CENTRONIX'' д.о.о. Бањалука, укупна цијена у износу од: 327,60 КМ са ПДВ-ом,
2. ''КМС'' д.о.о. Бањалука, укупна цијена у износу од: 592,02 КМ са ПДВ-ом.
Дан 01.08.2019.. године, Комисија ја приступила анализи, оцјени
понуда и том приликом констатовала сљедеће:

и

поређењу

Понуда број 1. ''CENTRONIX'' д.о.о. Бањалука
Понуда број 1. од 30.07.2019. године, коверта са понудом исправно затворена,
потписана и запечаћена, образац понуде исправно попуњен. Понуђач је испунио услове за
квалификацију и његова понуда је прихватљива за уговорни орган. На понуду се не
примјењује преференцијални фактор домаћег.
Понуда број 2. ''КМС'' д.о.о. Бањалука
Понуда број 2. од 30.07.2019. године, коверта са понудом исправно затворена,
потписана и запечаћена, образац понуде исправно попуњен. Понуђач је испунио услове за
квалификацију и његова понуда је прихватљива за уговорни орган.На понуду се
примјењује преференцијални фактор домаћег.
Рачунску контролу извршио је стручи члан комисије и констатовао да у понудама
нема математичке грешке.
Дакле, комисија констатује да су следећи понуђачи: ''CENTRONIX'' д.о.о. Бањалука
и ''КМС'' д.о.о. Бањалука, испунили услове за квалификацију и њихове понуде су
прихватљиве за уговорни орган, те се може заказати е-аукција.
Е-аукција је заказана за 05.08.2019. године, од 13:00 до 13:30 часова. У систем енабавке су унесене вриједности понуда без ПДВ-а, и то :
1. ''CENTRONIX'' д.о.о. Бањалука, укупна цијена у износу од: 280,00 КМ.
2. ''КМС'' д.о.о. Бањалука, укупна цијена у износу од: 506,00 КМ.
Током трајања е-аукције понуђачи су 56 пута подносили нову цијену понуде.
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Коначна ранг листа понуђача који су учествовали у е-аукцији изгледа:
1. ''CENTRONIX'' д.о.о. Бањалука, укупна цијена у износу од: 0,01 КМ.
2. ''КМС'' д.о.о. Бањалука, укупна цијена у износу од: 26,02 КМ.
У складу са чланом 17. став (7) Упутства за припрему модела тендерске
документације и понуда („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14 и 20/15), Одсјек за јавне
набавке је затражио од понуђача ''CENTRONIX'' д.о.о. Бањалука, објашњење цијене
понуде. Дана 09.08.2019. године, понуђач ''CENTRONIX'' д.о.о. Бањалука je доставиo
одговор са образложењем понуђене цијене који комисија није прихватила.
Комисија сматра да понуђена цијена од 0,01 КМ без ПДВ-а није адекватна за
предметну јавну набавку и да је неприродно ниска.
Одсјек за јавне набавке је такође од другорангираног понуђача, ''КМС'' д.о.о.
Бањалука, у складу са чланом 17. став (7) Упутства за припрему модела тендерске
документације и понуда („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14 и 20/15), затражио
објашњење цијене понуде. Дана 23.08.2019. године, понуђач ''КМС'' д.о.о. Бањалука je
доставиo одговор са образложењем понуђене цијене који комисија није прихватила.
Комисија сматра да понуђена цијена од 26,02 КМ без ПДВ-а није адекватна за предметну
јавну набавку и да је неприродно ниска.
Комисија сматра да појашњење оба понуђача није у складу са чланом 66. став 2)
под а, б, ц и д) Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14).Ниједан
понуђач није доставио детаљне информације о релевантним саставним елементима
понуде, укључујући елементе цијене, односно разлоге понуђене цијене.
Дакле, комисија констатује да ниједна од примљених понуда није прихватљива за
уговорни орган те предлаже уговорном органу доношење одлуке о поништењу поступка
јавне набавке, у складу с чланом 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14). Уговорни орган је приједлог Комисије прихватио и
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 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.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мр Игор Радојичић
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