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

Број: 12- Г-1601/20
Дана, 30.04.2020.г.
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 Бања Лука“ бр. 34/19), Градоначелник Бањалуке доноси сљедећу
ОДЛУКУ
I
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку „Обавезно ауто осигурање и
дјелимично каско осигурање специјалних и других ватрогасних возила“, број 20-404-29/20,
и поступак јавне набавке се поништава, у складу са чланом 69. став (2) тачка e) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и чланом 26. став 2. алинеја (5)
Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени гласник
Града Бањалука“ бр. 34/19).
Образложење
Oдлуком Градоначелника број 12-Г-389/20 од 12.02.2020. године покренут је поступак
за јавну набавку „Обавезно ауто осигурање и дјелимично каско осигурање специјалних и
других ватрогасних возила“. Рјешењем Градоначелника број 12-Г-390/20 од 12.02.2020.
године именована је Комисија за провођење поступка јавне набавке. Комисија за предметну
јавну набавку, провела је поступак јавне набавке, конкурентски захтјев за достављање
понуда, у складу с чланом 87. став 2. ЗЈН-а („Службени гласник БиХ“ број 39/14).
Предвиђено је провођење оквирног споразума на период од двије године, са једним
понуђачем. Појединачни уговори, на основу оквирног споразума, се закључују са
најповољнијим понуђачем. Процијењена вриједност јавне набавке, наведена у захтјеву
Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице,
износи 18.000,00 КМ без ПДВ-а (за период трајања оквирног споразума). Број обавјештења
о набавци, са портала јавних набавки, је 320-7-2-65-3-85/20 од 18.02.2020. године. Број
исправке обавјештења о набавци, са портала јавних набавки, је 320-7-2-65-8-96/20 од
25.02.2020. године. Предвиђено је провођење е-аукције.
Тендерском документацијом тражено је да понуда садржи сљедеће елементе:
а) 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
понуђача и овјерена од стране надлежног органа),
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в) овјерену фотокопију актуелног извода из судског регистра, не старијег од 6 мјесеци, и
овјерену фотокопију важећег Рјешења о дозволи за рад друштва, које је издато од надлежне
Агенције за осигурање, у складу с чланом 46. ЗЈН-а,
г) потписан и овјерен примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (изјава потписана од
стране понуђача и овјерена од стране надлежног органа),
д) попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача образац за цијену понуде (техничка
спецификација и техничка спецификација за двије године),
ђ) потписани и овјерени од стране понуђача нацрт оквирног споразума и општи и посебни
услови за закључивање уговора,
е) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача,
ж) списак повјерљивих информација,
з) попис докумената уз понуду,
и) пуномоћ/овлаштење за лице које попуњава изјаве из члана 45. и 52. ЗЈН-а, уколико то
лице није овлаштено за заступање понуђача,
ј) доказ о преференцијалном третману домаћег за ову набавку (потврда издата од стране
надлежне привредне коморе).
Дана 10.03.2020. године у 11:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том
приликом констатовала да су стигле понуде понуђача, и то сљедећим редослиједом
приспјећа:
1. ДД „БРЧКО – ГАС ОСИГУРАЊЕ“ Брчко дистрикт БиХ, укупна цијена
......................................................................................................55.255,42 КМ без ПДВ-а
2. „ОСИГУРАЊЕ
АУРА“
а.д.
Бања
Лука,
укупна
цијена
......................................................................................................65.262,10 КМ без ПДВ-а
3. „ДРИНА
ОСИГУРАЊЕ“
а.д.
Милићи,
укупна
цијена
......................................................................................................72.636,44 КМ без ПДВ-а
4. „САРАЈЕВО
ОСИГУРАЊЕ“
д.д.
Сарајево,
укупна
цијена
......................................................................................................38.643,92 КМ без ПДВ-а
Након извршене анализе и оцјене достављених понуда, Kомисија је једногласно
констатовала да су понудe „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бања Лука, „ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“
а.д. Милићи и „САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево прихватљиве за уговорни орган, с
тим да је њихова вриједност знатно изнад процијењене вриједности. Напомињемо да
вриједност понуда понуђача „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бања Лука и „ДРИНА
ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Милићи прелази лимит који је одређен за врсту поступка који се
проводи, те из конкурентског прелазе у отворени поступак, прије е-аукције.
Понуда понуђача ДД „БРЧКО – ГАС ОСИГУРАЊЕ“ Брчко дистрикт БиХ није прихватљива
за уговорни орган. Понуда није достављена у складу са условима прописаним у тендерској
документацији. Изјаве из члана 45. и 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ" бр. 39/14), које чине саставни дио понуде, нису попуњене и нису овјерене на прописан
начин (дјелимично су попуњене и нису овјерене од стране надлежног органа). Поред
наведеног, странице понуде нису нумерисане.
Рачунском контролом, коју је извршио стручни члан, утврђено je да не постоје рачунске
грешке у достављеним понудама. Сви понуђачи, чије су понуде прихватљиве за уговорни
орган, су доставили потврду о преференцијалном третману домаћег.
Е-аукција је заказана 08.04.2020. године, у периоду од 11:00 до 11:30 часова. У систем енабавки су унесене вриједности прихватљивих понуда, без ПДВ-а:
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1. „САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево
укупна цијена..........................................................................................38.643,92 KM без ПДВ-а
2. „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бања Лука
укупна цијена..........................................................................................65.262,10 КМ без ПДВ-а
3. „ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Милићи
укупна цијена..........................................................................................72.636,44 KM без ПДВ-а
Е-аукција је започела у 11:00, а окончана у 11:30 часова. У току е-аукције понуђачи
нису подносили нове цијене, те је коначна ранг листа остала непромијењена у односу
на почетну.
Имајући у виду горе наведено, понуде понуђача „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бања Лука
и „ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Милићи су такође неприхватљиве, јер је вриједност њихових
понуда и након одржане е-аукције остала изнад прописаног лимита за поступак који се
проводи, конкурентски захтјев за достављање понуда (до 50.000,00 КМ за набавку робе и
услуга). Дакле, за уговорни орган је прихватљива само понуда понуђча „САРАЈЕВО
ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Сарајево.
Чланом 69. став 2. тачка е) Закона о јавним набавкама и чланом 26. став 2. алинеја (5)
Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука је прописано сљедеће:
„Уговорни орган је обавезан да поништи поступак јавне набавке у сљедећим случајевима
–цијене свих прихватљивих понуда су знатно веће од обезбијеђених средстава за предметну
набавку.“
Имајући у виду наведено, Комисија је уговорном органу једногласно предложила
доношење Одлуке о поништењу поступка јавне набавке, број 20-404-29/20. Уговорни орган
је прихватио приједлог Комисије и одлучио 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 5
дана од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача. Жалба се подноси
директно на протокол уговорног органа, у канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука
или препорученом пошиљком.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
мр Игор Радојичић
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