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

Број: 12-Г-4242/19
Дана, 04.10.2019.
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14),
члана 14. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука (Службени
гласник Града Бања Лука број 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17, 3/18 и 4/19) и Рјешења
Канцеларије за разматрање жалби Филијала Бањалука, број ЈН2-02-07-1-1700-8/19 од
01.08.2019. године, којим се поништава Одлука о избору најповољнијег понуђача број 12Г-2482/19 од 20.06.2019. године, Градоначелник Бањалуке доноси сљедећу

ОДЛУКУ

I
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку „Набавка рачунарске опреме“,
број 20-404-154/19.
II
Понуде понуђача „NETWORK I“ д.о.о. Бијељина, „PRIMAPROM“ д.о.о. Бања Лука,
„BISCOMMERCE“ д.о.о. Бања Лука, „TELEGROUP“ д.о.о. Бања Лука и „ALF-OM“ д.о.о.
Бања Лука су прихватљиве, док понуда понуђача „ELUR“ д.о.о. Кисељак није
прихватљива за уговорни орган.
III
„NETWORK I“ д.о.о. Бијељина, бира се као најповољнији понуђач, јер је
понудио најнижу цијену у износу 82.910,88 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 документе којима доказује своју личну, економску и
финансијску способност. Ови документи су наведени у члану 45. став 2) и члану 47. став
(1) тачкa ц) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14).
Најповољнији понуђач је дужан доставити оригинале или овјерене фотокопије наведених
докумената, с тим да документи наведени у члану 45. став 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) не смију бити старији од три мјесеца, рачунајући од
дана достављања понуде.
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Образложење
Комисија за јавну набавку „Набавка рачунарске опреме“ број 20-404-154/19,
именована рјешењем Градоначелника број 12-Г-1134/19 од 01.04.2019. године, провела је
отворени поступак јавне набавке. Одлуком Градоначленика број 12-Г-2482/19 од
20.06.2019. године, као најповољнији изабран је понуђач „TELEGROUP“ д.о.о. Бања Лука,
чија је вриједност понуде износила 89.505,00 КМ са ПДВ-ом.
Сви понуђачи су, у складу с чланом 71. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“ 39/14) и чланом 26. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града
Бања Лука (Службени гласник Града Бања Лука број 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17, 3/18 и
4/19), писменим путем обавјештени о избору најповољнијег понуђача.
Након доношења Одлуке о избору број 12-Г-2482/19 од 20.06.2019. године
изјављена је жалба понуђача „NETWORK I“ д.о.о. Бијељина, која је Закључком
Канцеларије за разматрање жалби одбачена као неуредна. Поред наведене, изјављена је и
жалба понуђача „ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бања Лука на записник о прегледу и оцјени
понуда, број 20-404-154/19 од 14.06.2019. године и одлуку о избору, број 12-Г-2482/19 од
20.06.2019. године. Поступајући у складу са Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби,
број ЈН2-02-07-1-1700-8/19 од 01.08.2019. године, а којим је усвојена жалба понуђача
„ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бања Лука, Комисија је поново приступила прегледу и оцјени
понудa и том приликом констатовала сљедеће: понуде понуђача „NETWORK I“ д.о.о.
Бијељина, „PRIMAPROM“ д.о.о. Бања Лука, „BISCOMMERCE“ д.о.о. Бања Лука,
„TELEGROUP“ д.о.о. Бања Лука и „ALF-OM“ д.о.о. Бања Лука су прихватљиве, док
понуда понуђача „ELUR“ д.о.о. Кисељак није прихватљива за уговорни орган. Понуда
понуђача „ELUR“ д.о.о. Кисељак није комплетна, јер понуђач није доставио анекс 6
„Техничка спецификација“, који je прописан тендерском документацијом.
Дана 30.09.2019. године у 12:00 часова, заказана је поново е-аукција. У систем енабавки су унесене вриједности сљедећих понуда:
1.
2.
3.
4.
5.

„TELEGROUP“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена...................85.232,86 КМ без ПДВ-a
„BISCOMMERCE“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена............ 94.703,80 КМ без ПДВ-а
„ALF-OM“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена ..........................94.900,00 КМ без ПДВ-а
„NETWORK I“ д.о.о. Бијељина, укупна цијена .....................95.000,00 КМ без ПДВ-а
„PRIMAPROM“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена ................104.640,00 КМ без ПДВ-а

На понуде, у предметном поступку јавне набавке, не примјењује се преференцијални
фактор домаћег.
Е-аукција је започела у 12:00, а окончана у 13:08 часова. У току е-аукције понуђачи су
подносили нове цијене 57 пута, те је коначна ранг листа сљедећа:
1.
2.
3.
4.
5.

„NETWORK I“ д.о.о. Бијељина, укупна цијена.....................70.864,00 КМ без ПДВ-а
„BISCOMMERCE“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена........... 70.950,00 КМ без ПДВ-а
„TELEGROUP“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена...................73.914,00 КМ без ПДВ-а
„ALF-OM“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена ..........................81.100,00 КМ без ПДВ-а
„PRIMAPROM“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена ..................82.800,00 КМ без ПДВ-а

Обзиром да је тендерском документацијом, као критеријум за избор најповољнијег
понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је оцијенила да је понуђач „NETWORK I“
2

д.о.о. Бијељина понудио најнижу цијену, те је прихваћен приједлог Комисије 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 10 дана од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача. Жалба
се подноси у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три, како би могла
бити уручена изабраном понуђачу, као и другим странкама у поступку, директно на
протокол уговорног органа, у канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука или
препорученом пошиљком.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

мр Игор Радојичић
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