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

Број: 12- Г- 106/20
Дана, 30.04.2020.године
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14) и
члана 14.став 3. Правилника о јавним набавкама Градске управе Бања Лука (Службени
гласник града Бања Лука број 34/19), Градоначелник Бањалуке доноси сљедећу
ОДЛУКУ
I
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку „Набавка дијелова радне
униформе (љетне хлаче, поло мајица, функционалне ознаке, амблеми)“, број јавне набавке
20-404-106/20.
II
Утврђује се да понуде ''АSTORIJA COMPANY“ д.о.о. Нови Град и „СПАРТА“ д.о.о.
Бањалука, нису испуниле услове за квалификацију и нису прихватљиве за уговорни орган.
III
Поступак јавне набавке се поништава, јер ниједна од примљених понуда није
прихватљива за уговорни орган, у складу са чланом 69. став (2) тачка д) Закона о
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14).
Образложење
Одлуком Градоначелника број 12-Г-949/20 од 16.03.2020. године, покренут је
конкурентски захтјев за јавну набавку ''Набавка дијелова радне униформе (љетне хлаче,
поло мајица, функционалне ознаке, амблеми)''. Рјешењем Градоначелника број 12-Г950/20 од 16.03.2020. године, именовaна је Комисија за провођење поступка јавне набавке.
Комисија за предметну јавну набавку, провела је конкурентски захтјев за достављање
понуда, број 20-404-106/20. Процијењена вриједност јавне набавке наведена у захтјеву за
јавну набавку Oдсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијалне
ватрогасне јединице, износи: 18.000,00 КМ без ПДВ-а. Број обавјештења о набавци са
портала јавних набавки је 320-7-1-128-3-134/20 од 25.03.2020. године. Критеријум за избор
најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Предвиђено је провођење е-аукције.
Позивом за подношење понуде је тражено да понуђачи доставe сљедеће доказе :
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,
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б) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од a) до д) ЗЈН (потписана од
стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа,
општински/градски орган управе или нотар),
в) докази предвиђени чланом 46. ЗЈН; овјерена фотокопија актуелног извода из судског
регистра (за правна лица) или рјешења о регистрацији (за физичка лица), не
старији/старије од шест мјесеци од дана истека рока за подношење понуда (фотокопија
овјерена од стране надлежног органа, општински/градски орган управе или нотар),
г) доказ техничке и професионалне способности у поступку набавке робе, у вези са
чланом 49. ЗЈН,
д) изјава у вези са чланом 52. став (2) ЗЈН (потписана од стране лица овлаштеног за
заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа, општински/градски орган
управе или нотар),
ђ)попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача примјерак техничке спецификације робе
(образац за цијену понуде),
е) потписан и овјерен печатом понуђача примјерак услова уговора,
ж) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача,
з) списак повјерљивих информација (ако их има),
и) попис докумената уз понуду,
ј) потврда о преференцијалном третману домаћег, издата од надлежне привредне коморе,
уколико се на тражену робу исти може примјенити
к) пуномоћ/овлаштење за лице које попуњава наведене изјаве, уколико исто није
овлаштено за заступање понуђача
Дана 09.04.2020. године у 11,40 часова Комисија је извршила отварање понуда, и том
приликом констатовала да су пристигле понуде следећих понуђача:
1.
„АSTORIJA COMPANY“ д.о.о. Нови Град, укупна цијена понуде износи:
........20.079,54 КМ са ПДВ-ом,
2.
ом.

„СПАРТА“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена понуде износи:.. 21.019,05 КМ са ПДВ-

Дана 15.04.2020.године у 09:00 часова, Комисија јe приступила прегледу и оцјени
понуда и том приликом констатовала сљедеће:
Понуда број 1. „АSTORIJA COMPANY“ д.о.о. Нови Град
Понуда под редним бројем 1. од 09.04.2020. године, коверта са понудом исправно
затворена и запечаћена. Понуђач није испунио услове за квалификацију и понуда је
неприхватљива за уговорни орган.
У погледу техничке и професионалне способности понуђача, услов који треба бити
испуњен јесте да роба одговара техничким захтјевима наведеним у техничкој
спецификацији.
Такође, уз понуду је потребно доставити и:
-

Сертификат о квалитету тканине и постојаности боје, и опрема мора бити у складу са
Правилником о униформи и функционалним ознакама ватрогасаца у ватрогасним
јединицама (''Службени гласник РС'', БР.84/16).

2

-

Доставити узорке дијелова радне униформе из техничке спецификације уз понуду који ће
бити враћени након извршене примопредаје.
Прегледом узорака утврђено је да понуђена роба не одговара карактеристикама опреме
које су наведене у обрасцу за цијену понуде (техничка спецификација) из следећих
разлога:


У техничкој спецификацији за тачку 2. тражено је да буде сировински састав: 50%
полие-стер, 50% памук, боја тамно плава, 190 (±5%) gr/m2.
У понуђеном узорку боја материјала неодговара траженој боји у техничкој
спецификацији.



У техничкој спецификацији за тачку 2. тражено је да џеп се закопчава са два
пластична дрикера који су поствљени са унутрашње стране патни.
У понуђеном узорку џеп се закопчава са два метална дрикера који су
поствљени са унутрашње стране патни.



У техничкој спецификацији тражено је да се доставе узорци дијелова радне
униформе из техничке спецификације уз понуду, који ће бити враћени након
извршене примопредаје.
Понуђач је доставио само хлаче, поло мајицу и качкет без функционалних ознака,
амблема и ознака за индетификацију.

Понуда број 2. „СПАРТА“ д.о.о. Бањалука
Понуда под редним бројем 2. од 09.04.2020. године, коверта са понудом исправно
затворена и запечаћена. Понуђач није испунио услове за квалификацију и понуда је
неприхватљива за уговорни орган.
Приликом попуњавања Техничке спецификације под редним бројем 6. понуђач није
уписао јединичну цијену као ни укупну цијену за тражене ставке на предвиђено мјесто,
већ је вршио преправку техничке спецификације, што није у складу са чланом 58.став.1
под ц) Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ број 39/14) и чланом 5. и 9.
Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда (Службени гласник БиХ
број 90/14 и 20/15).
У погледу техничке и професионалне способности понуђача, услов који треба бити
испуњен јесте да роба одговара техничким захтјевима наведеним у техничкој
спецификацији.
Такође, уз понуду је потребно доставити и:
-

Сертификат о квалитету тканине и постојаности боје, и опрема мора бити у складу са
Правилником о униформи и функционалним ознакама ватрогасаца у ватрогасним
јединицама (''Службени гласник РС'', БР.84/16).

-

Доставити узорке дијелова радне униформе из техничке спецификације уз понуду који ће
бити враћени након извршене примопредаје.
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Прегледом узорака утврђено је да понуђена роба не одговара карактеристикама опреме
које су наведене у обрасцу за цијену понуде (техничка спецификација) из следећих
разлога:
 У техничкој спецификацији за тачку 3. тражено је да на поло мајице у висини
груди пришити патне влакнасте траке димензија 135x28 mm, на које се, на десној
страни, помоћу чичак траке поставља ознака имена и презимена, а на лијевој
страни функционална ознака. На рукавима су нашивене влакнасте траке за
амблеме локалне заједнице и Ватрогаства РС.
На рукавима нису нашивене влакнасте траке за амблеме локалне заједнице и
Ватрогаства РС.
Дакле, комисија констатује да понуде ''АSTORIJA COMPANY“ д.о.о. Нови Град и
„СПАРТА“ д.о.о. Бањалука, нису испуниле услове за квалификацију и нису прихватљиве
за уговорни орган. Сходно томе, Комисија сматра да се предметни поступак поништи, те
је ваљало прихватити препоруку Комисије, и донијети одлуку као у диспозитиву.
Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за
разматрање жалби, Филијала у Бањалуци. Жалба се подноси путем уговорног органа –
Градоначелника, Одсјека за јавне набавке у року од 5 дана од дана пријема обавјештења о
поништењу. 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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