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

Број: 12- Г- 4454/19
Дана, 21.10.2019. године
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14)
и члана 15. Правилника о јавним набавкама Градске управе Бања Лука (Службени гласник
града Бања Лука број 4/15, 21/15, 03/17, 22/17, 38/17 и 3/18), Градоначелник Бањалуке
доноси сљедећу
ОДЛУКУ
I
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку „Набавку електричних
потопних пумпи са пратећом опремом“, број јавне набавке 20-404-478/19.
II
Утврђује се да је понуда „САВИЋ ИНВЕСТГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука, испунила
услове за квалификацију и да је прихватљива за уговорни орган, а понуде „ЕТАЛ БХ“
д.о.о. Сарајево, „ИНТЕРМЕТАЛ“ д.о.о. Бањалука и ''NEXEN'' д.о.о. Бања Лука, нису
испуниле услове за квалификацију и нису прихватљиве за уговорни орган.
III
„САВИЋ ИНВЕСТГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука, бира се као најповољнији понуђач,
јер је исти понудио најнижу цијену у износу од 76.789,01 КМ са ПДВ-ом.
IV
Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима
утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, најповољнији понуђач
из тачке III ове одлуке је дужан, у року од 10 дана од дана пријема обавјештења о избору,
уговорном органу доставити увјерење из члана 45. став (1) тачка под а) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), које мора бити издато од Суда БиХ) и
доказ из члана 47. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14).
Најповољнији понуђач је дужан доставити оригинале или овјерене фотокопије наведених
докумената.
Образложење
Одлуком Градоначелника број 12-Г-3725/19 од 30.08.2019. године, покренут је
отворени поступак за јавну набавку „Набавку електричних потопних пумпи са
пратећом опремом“. Рјешењем Градоначелника број 12-Г-3726/19 од 30.08.2019. године,
именовaна је Комисија за провођење поступка јавне набавке.

тел:+387 51 244 400

факс: +387 51 212-526

www.banjaluka.rs.ba

gradonacelnik@banjaluka.rs.ba

Комисија за предметну јавну набавку, провела је отворени поступак број 20-404478/19. Обавјештење о набавци је објављено у Службеном гласнику БиХ број 62/19 од
13.09.2019. године. Процијењена вриједност јавне набавке наведена у захтјеву за јавну
набавку Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне
јединице, износи 72.000,00 КМ без ПДВ-а. Број обавјештења о набавци са портала јавних
набавки је 320-1-1-456-3-355/19 од 05.09.2019. године. Критеријум за избор најповољнијег
понуђача је најнижа цијена.Предвиђена е-аукција.
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 d) Закона (потписана од
стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа,
градски/општински орган управе или нотар),
в) овјерена фотокопија извода из судског регистра, не старијег од 6 мјесеци,
г) изјаву и обичне копије докумената којима понуђач доказује испуњеност услова из
члана 47. ст. (1) тач. од a) до d) и (4) Закона (изјава потписана од стране лица овлаштеног
за заступање понуђача),
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 и овјерен образац за цијену понуде (техничка спецификација),
е) доказ техничке и професионалне способности из члана 49. ЗЈН-а,
ж) потписан примјерак услова уговора,
з) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача,
и) списак повјерљивих информација,
ј) попис докумената уз понуду,
к) пуномоћ за лице које попуњава изјаве из члана 45.,47. и 52. ЗЈН-а, уколико ово лице
није овлаштено за заступање понуђача.
Дана 30.09.2019. године у 12,40 часова Комисија је извршила отварање понуда, и том
приликом констатовала да је пристигла понуда следећих понуђача:
1. „ЕТАЛ БХ“ д.о.о. Сарајево, укупна цијена понуде износи: ........61.682,40 КМ са
ПДВ-ом,
2. „ИНТЕРМЕТАЛ“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена понуде износи:.. 81.890,86 КМ са
ПДВ-ом,
3. „САВИЋ ИНВЕСТГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена понуде износи:
.......76.789,01КМ са ПДВ-ом,
4. ''NEXEN'' д.о.о. Котор Варош, укупна цијена понуде износи: .......84.240,00 КМ са
ПДВ-ом.
Дана 04.10.2019. године у 09:00 часова, Комисија јe приступила прегледу и оцјени
понуда и том приликом констатовала сљедеће:
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Понуда број 1. „ЕТАЛ БХ“ д.о.о. Сарајево
Понуда под редним бројем 1. од 27.09.2019. године, коверта са понудом исправно
затворена и запечаћена. Понуђач није испунио услове за квалификацију и понуда је
неприхватљива за уговорни орган. Tендерском документацијом (члан 49 ЗЈН-а), услов за
квалификацију понуђача у погледу њихове техничке и професионалне способности гласи:
-

да опрема коју понуђач нуди у потпуности одговара карактеристикама опреме које
су наведене у обрасцу за цијену понуде (техничка спецификација).

Доказ техничке и професионалне способности гласи :
-

опис понуђене робе опреме (каталог или проспект), са детаљним техничким
карактеристикама.
Понуђена роба не одговара карактеристикама опреме које су наведене у обрасцу за
цијену понуде (техничка спецификација) из следећих разлога:



У техничкој спецификацији за тачку 1. тражено је да висина пумпе буде
305×250×705 mm., понуђач је понудио пумпу висине 286×616×725 mm.
Тражено је да изолација мотора и воденог блока буде бритвом силицијум-карбида
у уљном картеру, понуђач није доставио начин бритвења понуђене пумпе.
У техничкој спецификацији за тачку 2. тражено је да висина пумпе буде
235×215×570 mm., понуђач је понудио пумпу висине 240×531×623 mm.
Тражено је да изолација мотора и воденог блока буде бритвом силицијум-карбида
у уљном картеру, понуђач није доставио начин бритвења понуђене пумпе.
У техничкој спецификацији за тачку 3. тражено је да висина пумпе буде
265×185×330 mm., понуђач је понудио пумпу висине 178×330×348 mm.
Тражено је да мотор има максималну снагу 0,4Kw, понуђач је понудио пумпу
снагу 0,5Kw.
Понуђач је понудио пумпу са пловком што није тражено спецификацијом.





Понуда број 2. „ИНТЕРМЕТАЛ“ д.о.о. Бањалука
Понуда под редним бројем 2. од 27.09.2019. године, коверта са понудом исправно
затворена и запечаћена. Понуђач није испунио услове за квалификацију и понуда је
неприхватљива за уговорни орган. Tендерском документацијом (члан 49 ЗЈН-а), услов за
квалификацију понуђача у погледу њихове техничке и професионалне способности гласи:
-

да опрема коју понуђач нуди у потпуности одговара карактеристикама опреме које
су наведене у обрасцу за цијену понуде (техничка спецификација).

Доказ техничке и професионалне способности гласи :
-

опис понуђене робе опреме (каталог или проспект), са детаљним техничким
карактеристикама.
Понуђена роба не одговара карактеристикама опреме које су наведене у обрасцу за
цијену понуде (техничка спецификација) из следећих разлога:



У техничкој спецификацији за тачку 1. тражено је да тежина пумпе буде
максимално 66kg., понуђач је понудио пумпу тежина 75kg.
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Тражено је да кабл за напајање буде минимално 20m. дужине, понуђач је понудио
пумпу са каблом за напајање 10m. Дужине.
У техничкој спецификацији за тачку 2. тражено је да тежина пумпе буде
максимално 32kg., понуђач је понудио пумпу тежина 45kg.
Тражено је да мотор има максималну снагу 2,2Kw, понуђач је понудио пумпу
снагу 2,4Kw.
Тражено је да кабл за напајање буде минимално 20m. дужине, понуђач је понудио
пумпу са каблом за напајање 10m. дужине.
У техничкој спецификацији за тачку 3. тражено је да мотор има максималну снагу
0,4Kw, понуђач је понудио пумпу снагу 0,45Kw.

Понуда број 3. „САВИЋ ИНВЕСТГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука
Понуда под редним бројем 3. од 30.09.2019. године, коверта са понудом исправно
затворена и запечаћена. Понуђач је испунио услове за квалификацију и понуда је
прихватљива за уговорни орган. Понуђач је доставио све доказе тражене тендерском
документацијом.
Поред доказа тражених тендерском документацијом, понуђач је доставио овјерене
фотокопије увјерења по члану 45. став (2) Закона о јавним набавкама («Службени гласник
БиХ» број 39/14), и то : увјерење Основног суда у Бањој Луци, број 071-0-Su-I-19-003074 од
16.07.2019. године, увјерење Пореске управе Републике Српске, број 06/1.02/0704-455.2.156046/2019 од 16.07.2019. године, увјерење Окружног привредног суда Бањалука, број 057-0SU-II-19-001289 од 16.07.2019. године и увјерење Управе за индиректно опрезивање БиХ,
број 02/6-I-16-11-24-7029/19 од 16.07.2019. године.
Понуда број 4. ''NEXEN'' д.о.о. Бања Лука
Понуда под редним бројем 4. од 30.09.2019. године, коверта са понудом исправно
затворена и запечаћена. Понуђач није испунио услове за квалификацију и понуда је
неприхватљива за уговорни орган.Tендерском документацијом (члан 49 ЗЈН-а) услов за
квалификацију понуђача у погледу њихове техничке и професионалне способности гласи:
-

да опрема коју понуђач нуди у потпуности одговара карактеристикама опреме које
су наведене у обрасцу за цијену понуде (техничка спецификација).

Доказ техничке и професионалне способности гласи :
-

опис понуђене робе опреме (каталог или проспект), са детаљним техничким
карактеристикама.
Понуђена роба не одговара карактеристикама опреме које су наведене у обрасцу за
цијену понуде (техничка спецификација) из следећих разлога:



У техничкој спецификацији за тачку 1. тражено је да висина пумпе буде 305×250×
705mm., понуђач је понудио пумпу висине 286×768 mm.
Тражено је да на тијелу пумпе буде инсталирана STORZ спојка за спајање потисног
B цријева Ø75, понуђач није доставио доказ ом таквом прикључку на понуђеној
пумпи.
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У техничкој спецификацији за тачку 2. тражено је да висина пумпе буде 235×215×
570 mm., понуђач је понудио пумпу висине 240×676 mm.
Тражено је да на тијелу пумпе буде инсталирана STORZ спојка за спајање потисног
B цријева Ø75, понуђач није доставио доказ ом таквом прикључку на понуђеној
пумпи.
У техничкој спецификацији за тачку 3. тражено је да висина пумпе буде 265×185×
330mm., понуђач је понудио пумпу висине 183×340 mm.

Дакле, комисија констатује да је понуда „САВИЋ ИНВЕСТГРАДЊА“ д.о.о.
Бањалука, испунила услове за квалификацију и да је прихватљива за уговорни орган, а
понуде „ЕТАЛ БХ“ д.о.о. Сарајево, „ИНТЕРМЕТАЛ“ д.о.о. Бањалука и ''NEXEN'' д.о.о.
Бања Лука, нису испуниле услове за квалификацију и нису прихватљиве за уговорни
орган.
Предвиђено је провођење е-аукције али иста није заказивана јер је само једна понуда
прихватљива за уговорни oрган.
Рачунску контролу извршио је стручни члан комисије и констатовао да не постоји
рачунска грешка.
С обзиром да је понуђач „САВИЋ ИНВЕСТГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука, понудиo
најнижу цијену понуде, Комисија се једногласно опредјелила за понуду датог понуђача.
Сходно томе, Комисија сматра да је наведени понуђач компетентан, поуздан и способан
да изврши додијељени уговор, те је ваљало прихватити препоруку Комисије,
и
донијети одлуку као у диспозитиву.
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 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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