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

Број: 12-Г-5183/19
Дана, 04.12.2019.
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. 34/19), Градоначелник Бањалуке доноси
ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку, број 20-404-573/19 „Изградња
семафора на раскрсници улица Палих бораца и Булевар војводе Степе Степановића“ 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. 34/19).
Образложење
Комисија за јавну набавку „Изградња семафора на раскрсници улица Палих бораца и
Булевар војводе Степе Степановића“, број 20-404-573/19, именована рјешењем
Градоначелника број 12-Г-4451/19 од 21.10.2019. године, провела је поступак јавне
набавке – конкурентски захтјев за достављање понуда. Обавјештење о набавци је
објављено на порталу јавних набавки дана 13.11.2019. године, под бројем 320-7-3-574-3456/19. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Процијењена
вриједност јавне набавке, наведена у захтјеву за јавну набавку Одјељења за саобраћај и
путеве износи 17.094,00 КМ (без ПДВ-а). 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) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач.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-а (овјерена фотокопија актуелног извода из судског
регистра), не старијег од 6 мјесеци,
г) потписан и овјерен примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана од
стране понуђача и овјерена од стране надлежног органа – општински / градски орган
управе или нотар),
д) попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача образац за цијену понуде (предмјер
радова),
ђ) потписан и овјерен печатом понуђача нацрт уговора,
е) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача,
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ж) списак повјерљивих информација,
з) попис докумената уз понуду,
и) потписану и овјерену печатом понуђача изјаву о прибављању и достављању лиценце за
извођење дијела електро фазе – инсталације слабе струје, телекомуникација и аутоматике,
коју издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике
Српске,
ј) доказ о преференцијалном третману (потврда надлежне привредне коморе о томе да ли
подлијежу примјени преференцијалног третмана домаћег, у овом поступку јавне набавке)
к) пуномоћ/овлаштење за лице које попуњава изјаве из члана 45. и 52. ЗЈН-а, уколико то
лице није овлаштено за заступање понуђача.
Дана 26.11.2019. год. у 11:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том
приликом констатовала да је стигла понуда сљедећег понуђача:
1) „ТЕЛЕФОНИЈА - ВИДАКОВИЋ“ д.о.о. Добој, укупна цијена 24.172,52 КМ са
ПДВ-ом.
Након извршене анализе понудe, Kомисија је једногласно констатовала да достављенa
понудa ниje прихватљивa за уговорни орган. Понуђач није исказао јединичну и укупну
цијену 23. ставке Предрачуна радова, на 13. страни предметне понуде. Дакле, понуђач
није доставио понуду у складу са чланом 58. став 1. тачка ц) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), чланом 5. став 2. тачке д) и ф) и чланом 9. став 2.
тачка ф) Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени
гласник БиХ 90/14 и 20/15).
Поред наведеног, понуђач је на мјесту предвиђеном за исказивање цијене навео разлог
због којег исту није исказао, што није прихватљиво за уговорни орган. Понуђач је
пропустио прилику, да у законском року, затражи појашњење тендерске документације и
отклони наведене нејасноће.
Члан 58. став 1. тачка ц) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број
39/14) гласи: „Свака понуда обавезно садржи сљедеће елементе – ц) цијену са свим
елементима који је чине, као и потребним објашњењима, на начин како је дефинисано у
тендерској документацији“.
Члан 5. став 2. тачке д) и ф) Упутства за припрему модела тендерске документације и
понуда („Службени гласник БиХ 90/14 и 20/15) гласе: „Свака ставка у Обрасцу за цијену
понуде садржи најмање сљедећа поља којима се наводи – д) цијена ставке (по јединици
мјере) и ф) укупна цијена ставке“.
Члан 9. став 2. тачка ф) Упутства за припрему модела тендерске документације и
понуда („Службени гласник БиХ“ 90/14 и 20/15) гласи: „Понуда садржи – ф) попуњен
Образац за цијену понуде.“
Имајући у виду наведено, Комисија је једногласно констатовала да понуда понуђача
„ТЕЛЕФОНИЈА - ВИДАКОВИЋ“ д.о.о. Добој није прихватљива за уговорни орган.
Стручни члан Комисије није био у могућности да изврши рачунску контролу достављене
понуде.
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С обзиром да понуда није прихватљива, Комисија за јавну набавку је уговорном
органу предложила доношење одлуке о поништењу поступка јавне набавке, у складу са
чланом 69. став 2. тачка (д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („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. 34/19), који
гласе: „Уговорни орган је обавезан да поништи поступак јавне набавке у сљедећим
случајевима – ниједна од примљених понуда није прихватљива“. Уговорни орган је
прихватио приједлог Комисије за јавну набавку и одлучио као у диспозитиву.
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 5 дана од дана пријема обавјештења о поништењу.
Жалба се подноси у три примјерака, директно на протокол уговорног органа, у
канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука или препорученом пошиљком.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

мр Игор Радојичић
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