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

Број: 12-Г-4410/19
Дана, 16.10.2019.
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и
члана 14. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени
гласник Града Бањалука“ бр. 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17, 3/18 и 4/19), Градоначелник
Бањалуке доноси
ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку, број 20-404-455/19 „Набавка опреме
за магацин (видео надзор, канцеларијски намјештај, индустријске сталаже, метални
ормари и др.)“ и поступак јавне набавке се поништава, у складу с чланом 69. став 2.
тачка д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и чланом 26. став
2. алинеја (4) Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука
(,,Службени гласник Града Бањалука“ бр. 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17, 3/18 и 4/19).
Образложење
Комисија за јавну набавку, број 20-404-455/19 „Набавка опреме за магацин (видео
надзор, канцеларијски намјештај, индустријске сталаже, метални ормари и др.)“,
именована рјешењем Градоначелника број 12-Г-3434/19 од 13.08.2019. године, провела је
поступак јавне набавке, отворени поступак. Обавјештење о набавци је објављено на
порталу јавних набавки дана 28.08.2019. године под бројем 320-1-1-438-3-342/19, а у
„Службеном гласнику БиХ“ број 59/19 од 30.08.2019. године. Процијењена вриједност
јавне набавке наведена у захтјеву за јавну набавку Одсјека за послове цивилне заштите и
професионалне територијалне ватрогасне јединице износи 125.000,00 КМ. Критеријум за
избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Предвиђено је провођење е-аукције.
Тендерском документацијом је тражено да понуђачи доставе 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) изјаву 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) овјерену фотокопију извода из судског регистра или рјешења о регистрацији, не
старијег од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда,
г) изјаву и обичне копије докумената којима понуђач доказује испуњеност услова из
члана 47. ст. (1) тач. од a) до д) и (4) ЗЈН (потписана од стране лица овлаштеног за
заступање понуђача и овјерена од стране понуђача),
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д) доказе из члана 49. ЗЈН-а (каталог за ставке под ред. бр. 1., 2. 7., 8., 9., 10., 11. и 37.
техничке спецификације,
ђ) 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),
е) попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача образац за цијену понуде (техничка
спецификација),
ж) потписани и овјерени печатом понуђача услови уговора,
з) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача,
и) списак повјерљивих информација (уколико их има),
ј) попис докумената уз понуду,
к) гаранција за озбиљност понуде у износу од 1.500,00 КМ,
л) пуномоћ за лице које попуњава горе наведене изјаве, уколико то лице није овлаштено за
заступање понуђача,
љ) доказ о преференцијалном третману домаћег (потврда надлежне привредне коморе о
томе да ли понуђач подлијеже примјени преференцијалног третмана домаћег, у овом
поступку јавне набавке).
Дана 17.09.2019. године у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том
приликом констатовала да су пристигле понуде сљедећих понуђача:
1)„АDUT PLUS“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде износи.............................................
.......................................................................................................146.248,24 КМ са ПДВ-ом,
2)„DESK inžinjering“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде износи.......................................
.................................................................................................145.877,94 КМ са ПДВ-ом.
У току оцјене и прегледа понуда, Комисија је утврдила да понуде понуђача „АDUT
PLUS“ д.о.о. Бања Лука и „DESK inžinjering“ д.о.о. Бања Лука нису прихватљиве за
уговорни орган.
Наиме, понуђач „АDUT PLUS“ д.о.о. Бања Лука је на 61. страни понуде, ставка под
редним бројем 30. у дијелу јединична цијена, вршио исправку цијене а није исправку
овјерио потписом, уз назнаку датума када је исправка вршена (како је тражено тендерском
документацијом, страна 6). Стручни члан Комисије је утврдио да је у техничкој
спецификацији тражена индустријска машина за чишћење подова (техничка
спецификација, редни број 37.), гдје је тражена ширина гуме за сакупљање воде од
800mm, док је понуђач понудио ширину гуме за сакупљање воде од 830mm, за тражену
машину, што је неприхватљиво с обзиром на сам простор за који се машина набавља.
Стручни члан Комисије је извршио рачунску контролу, којом је утврђено да у збирној
рачуници, укупно без ПДВ-а, умјесто 124.998,50 КМ треба да стоји 126.798,50 КМ, те се
мијења и износ ПДВ-а који умјесто 21.249,50 КМ, треба да износи 21.555,75 КМ, из чега
произилази да укупна цијена са попустом и ПДВ-ом износи 148.354,25 КМ, а не
146.248,24 КМ.
У току оцјене и прегледа понуде понуђача „DESK inžinjering“ д.о.о. Бања Лука уочена
је неусаглашеност између техничке спецификације достављене у понуди понуђача и
техничке документације објављене на порталу јавних набавки. Наиме, Одсјек за послове
цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице, након објаве
обавјештења о набавци, доставио је Одсјеку за јавне набавке измијењену техничку
спецификацију која је 04.09.2019. године постављена на портал јавних набавки. У
извјештају о преузимању ТД од стране понуђача, утврђено је да понуђач није преузео
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измијењену техничку спецификацију, а приликом оцјене понуде утврђено је да исту није
ни доставио у понуди, те је његова понуда неприхватљива за уговорни орган. Понуђач је у
Обрасцу за понуду, у дијелу ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом), вршио
исправку понуђене цијене, а исправку није овјерио потписом, уз назнаку датума када је
исправка вршена (како је тражено тендерском документацијом, страна 6). Такођер, у
погледу техничке и професионалне способности (члан 49. ЗЈН), понуђач није доставио
адекватан каталог за палетне регале, а у изјавама о испуњености услова из члана 45., 47., и
52. није навео број обавјештења о набавци објављен на порталу јавних набавки, као ни
број „Службеног Гласника БиХ“ у којем је објављњен сажетак за предметну набавку.
Стога је Комисија уговорном органу предложила доношење одлуке о поништењу
поступка јавне набавке, јер ниједна од примљених понуда није прихватљива, у складу с
чланом 69. став 2. тачка д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14)
и чланом 26. став 2. алинеја (4) Правилника о јавним набавкама Градске управе Града
Бања Лука (,,Службени гласник Града Бањалука“ бр. 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17, 3/18 и
4/19).
Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за
разматрање жалби, Филијала Бања Лука, путем уговорног органа, Градоначелника
(Одсјека за јавне набавке), у року од 10 дана од дана пријема обавјештења о поништењу
поступка јавних набавки. Жалба се подноси у довољном броју примјерака, директно на
протокол уговорног органа, у канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука или
препорученом пошиљком.
Обрађивач:
Теа Тривунџа, дипл. економиста
Шеф Одсјека:
Драшко Кутић, дипл. правник
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