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

Број: 12- Г-4396/19
Дана, 15.10.2019.
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
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку и поништава се поступак јавне
набавке број 20-404-330/19 „Изградња јавне расвјете у Београдској улици, Студентском
центру „Кампус“, ул. Краља Алекасандра I Карађорђевића, ул. Деспота Стефана
Лазаревића, ул. Симе Милић Јоргић, МЗ Љубачево, МЗ Бронзани Мајдан, МЗ Росуље“, јер
нијeдна од примљених понуда није прихватљива.
Образложење
Одлуком Градоначелника број 12-Г-2426/19 од 19.06.2019. године покренут је
поступак јавне набавке „Изградња јавне расвјете у Београдској улици, Студентском
центру „Кампус“, ул. Краља Алекасандра I Карађорђевића, ул. Деспота Стефана
Лазаревића, ул. Симе Милић Јоргић, МЗ Љубачево, МЗ Бронзани Мајдан, МЗ Росуље“.
Рјешењем Градоначелника број 12-Г-2427/19 од 19.06.2019. године именована је
Комисија, за провођење поступка јавне набавке. Комисија за предметну јавну набавку,
провела је отворени поступак јавне набавке, број 20-404-330/19. Обавјештење о набавци је
објављено у Службеном гласнику БиХ број 45/19 од 05.07.2019. године, као и на порталу
јавних набавки дана 28.06.2019. године, под бројем 320-1-3-298-3-240/19. Процијењена
вриједност јавне набавке, наведена у захтјеву за јавну набавку Одјељења за комуналне
послове износи 94.017,00 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) Закона (потписана од
стране понуђача и овјерена од стране надлежног органа – општински/градски орган
управе или нотар),
в) докази предвиђени чланом 46. ЗЈН (овјерена фотокопија актуелног извода из судског
регистра/рјешења, не старијег од 6 мјесеци, овјерена од стране надлежног органа;
градски/општински орган управе или нотар),
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г) изјаву и обичне копије докумената којима понуђач доказује испуњеност услова из члана
47. ст. (1) тачка од а) до д) и став (4) Закона (потписана од стране лица овлаштеног за
заступање понуђача и овјерена печатом понуђача),
д) докази предвиђени чланом 51. ЗЈН, оригинали или овјерене фотокопије,
ђ) потписан и овјерен примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН (потписана од стране
понуђача и овјерена од стране надлежног органа – општински / градски орган управе или
нотар),
е) попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача Образац за цијену понуде (предрачун
материјала и радова),
ж) потписан и овјерен печатом понуђача примјерак нацрта уговора,
з) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача,
и) списак повјерљивих информација,
ј) попис докумената уз понуду,
к) доказ о преференцијалном третману домаћег (потврда надлежне привредне коморе о
томе да ли понуђачи подлијежу примјени преференцијалног третмана домаћег, у овом
поступку јавне набавке)
л) пуномоћ/овлаштење за лице које попуњава горе наведене изјаве, уколико то лице није
овлаштено за заступање понуђача
љ) изјава о прибављању лиценце за извођење дијела електро фазе, инсталације јаке струје
и електроенергетских постројења.
Рок за подношење понуда истекао је 17.07.2019. године у 12:00 часова. Истога дана
у 12:40 часова Комисија је извршила јавно отварање понуда и том приликом констатовала
да су хронолошким редосљедом пристигле сљедеће понуде:
1. „ЕЛЕКТРООБНОВА“ д.о.о. Бања Лука
укупна цијена понуде износи..................................... 109.988,07 КМ са ПДВ-ом
2. „ABC SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука
укупна цијена понуде износи..................................... 109.988,19 КМ са ПДВ-ом
Након почетне анализе и оцјене понуда Комисија је оцијенила да су обје
одстављене понуде прихватљиве за уговорни орган и заказана је е-аукција. Одлуком
Градоначелника 12-Г-3440/19, од 13.08.2019. године у предметном поступку јавне набавке
понуђач „ЕЛЕКТРООБНОВА“ д.о.о. Бања Лука је изабран као најповољнији понуђач. На
предметну Одлуку понуђач „ABC SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука је изјавио жалбу, у којој
је тражено поништење Одлуке. Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби-Филијала
Бања Лука, број ЈN2-02-07-1-2077-8/19 од 19.09.2019. године жалба је усвојена и Одлука о
избору најповољнијег понуђача је поништена. Истим Рјешењем налаже се уговорном
органу да се предмет врати на поновни поступак прегледа и оцјене понуда. Другостепени
орган је у свом рјешењу констатовао да понуда понуђача „ЕЛЕКТРООБНОВА“ д.о.о.
Бања Лука није прихватљива, из сљедећих разлога: понуђач је у својој понуди, као доказ
техничке и професионалне способности, доставио саобраћајну дозволу за теретно возило
MERCEDES-BENZ коме је истекла регистрација; овлаштено лице понуђача није
потписало Образац за понуду (Анекс 2) страна 3 понуде и понуђач је вршио исправку
појединачне цијене под бројем 15. (страна 32 понуде) а иста није извршена у складу са
Упутством за припрему модела тендерске документације и понуда.
Дана 25.09.2019. године, Комисија се поново састала и извршила преглед и оцјену
свих понуда и констатовала сљедеће:
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Понуда број 1. „ЕЛЕКТРООБНОВА“ д.о.о. Бања Лука, од 17.07.2019. године.
Коверта са понудом исправно затворена и запечаћена. Понуда није прихватљива за
уговорни орган. Тендерском документацијом, страна 4 дио (техничка и професионална
способност у поступку набавке радова); Услови за квалификацију у погледу техничке и
професионалне способности понуђача, тражено је сљедеће: да понуђач посједује сљедећу
механизацију за извршење посла: камион са корпом, камион са дизалицом и мали багер
тежине до 2 тоне. Докази: употребна и саобраћајна дозвола за камион са корпом,
употребна и саобраћајна дозвола за камион са дизалицом, употребна дозвола за багер.
Понуђач је у својој понуди (страна 22 понуде), као доказ техничке и професионалне
способности, доставио саобраћајну дозволу за теретно возило MERCEDES-BENZ коме је
регистрација истекла 23.01.2019. године, што значи да возило није регистровано и не
може учествовати у саобраћају, те самим тим не може се користити приликом извршења
радова који су предмет јавне набавке. Такође, понуђач је у понуди (страна 23 понуде)
доставио употребну дозволу за багер/ровокопач из које се види да је тежина истог 4.750
kg, дакле више него што је дозвољено тендерском документацијом. Даље, Образац за
понуду (Анекс 2) страна 3 понуде, није потписан од стране лица овлаштеног за заступање
понуђача, те таква изјава није ваљана. Увидом у понуду предмјер и предрачун материјала
и радова за расвјету у студентском центру „Кампус“, установљено је да је понуђач вршио
исправку јединичне цијене на ставци под р.бр. 15, страна 32 понуде, коју није овјерио
потписом и печатом, уз назнаку датума када је исправка учињена, што није у складу
Упутством за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник
БиХ“, број 90/14 и 20/15). Због наведених разлога понуда није прихватљива за уговорни
орган.
Понуда број 2. „ABC SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука, од 17.07.2019. године.
Коверта са понудом исправно затворена и запечаћена. Понуда није прихватљива за
уговорни орган. Тендерском документацијом, у дијелу Д) подаци о понуди, прописнао је:
„Понуда мора да садржи сљедеће елементе: попуњен, потписан и овјерен печатом
понуђача Образац за цијену понуде (предрачун материјала и радова).“ Понуђач је
доставио предмјер и предрачун радова (образац за цијену понуде) који није потписан и
овјерен печатом понуђача (страна 21 понуде). Такође, тендерском документацијом, страна
4 дио (техничка и професионална способност у поступку набавке радова); Услови за
квалификацију у погледу техничке и професионалне способности понуђача, тражено је
сљедеће: да понуђач посједује сљедећу механизацију за извршење посла: камион са
корпом, камион са дизалицом и мали багер тежине до 2 тоне. Докази: употребна и
саобраћајна дозвола за камион са корпом, употребна и саобраћајна дозвола за камион са
дизалицом, употребна дозвола за багер. Понуђач је у својој понуди (страна 36 понуде), као
доказ техничке и професионалне способности, доставио употребну дозволу за багерровокопач гусјеничар, из које се види да је тежина истог 4.740 kg, дакле више него што је
то дозвољено тендерском документацијом. Због наведених разлога понуда није
прихватљива за уговорни орган.
Члан 69. став 2, тачка д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14) гласи: „Уговорни орган је обавезан поништити поступак јавне набавке у сљедећим
случајевима: д) ниједна од примљених понуда није прихватљива за уговорни орган.“
Имајући у виду наведену одредбу ЗЈН, Комисија је једногласно предложила
уговорном органу доношење одлуке о поништењу поступка јавне набавке. Уговорни орган
је прихватио приједлог Комисије и одлучио као у диспозитиву.

3

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 10 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
Мр Игор Радојичић
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