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

Број: 12-Г-4032/19
Дана, 26.12.2019.
На основу члана 70. став (1) и члана 72. став (3) тачке ц) и д) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Градоначелник Бањалуке доноси
сљедећу
ОДЛУКУ
I
Одлука Градоначелника 12-Г-4032/19, од 23.09.2019. године, која је донесена у
поступку јавне набавке „Санација амбијенталне расвјете на фасади зграде Градске
управе“, мијења се у тачки III диспозитива и гласи: „Понуђач „ЕЛЕКТРООБНОВА“ д.о.о.
Бања Лука бира се у поступку јавне набавке број 20-404-432/19, јер је понудио најнижу
цијену понуде у износу од 23.435,10 КМ са ПДВ-ом“.
II
Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима
утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, најповољнији
понуђач из тачке I ове одлуке је дужан, у року од 5 дана од дана пријема обавјештења о
избору, уговорном органу доставити документе којима доказује своју личну способност.
Ови документи су наведени у члану 45. став (2) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“ број 39/14). Најповољнији понуђач је дужан доставити оригинале или
овјерене фотокопије наведених докумената, с тим што ови документи не смију бити
старији од три мјесеца рачунајући од дана подношења понуде.

Образложење
Уговорни орган Град Бања Лука провео је поступак јавне набавке број 20-404432/19, конкурентски захтјев за достављање понуда, на основу члана 87., став (2) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14). Одлуком Градоначелника о
избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-4032//19, од 23.09.2019. године, понуђач „ABC
SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука изабран је као најповољнији понуђач. Најповољнији
понуђач у року који му је одредио уговорни орган није доставио гаранцију за извршење
уговора и дана 16.12.2019. године, писменим путем је одбио додјелу уговора.
Чланом 72. став (3) тачке под ц) и д) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“ 39/14) прописано је сљедеће : „Уговорни орган доставља приједлог уговора
оном понуђачу чија је понуда по ранг-листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача,
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у случају да најуспјешнији понуђач: ц) у писаној форми одбије додјелу уговора, д)
пропусти да достави гаранцију за извршење уговора у складу са условима из тендерске
документације и у року који му је одредио уговорни орган“.
С обзиром на то да је у предметном поступку јавне набавке, понуда понуђача
„ЕЛЕКТРООБНОВА“ д.о.о. Бања Лука понуда која је на ранг-листи одмах након понуде
најуспјешнијег понуђача, то је уговорни орган, имајући у виду наведено, донио одлуку
којом се у наведени понуђач бира као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
20-404-432/19.
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 исходу 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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