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Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А 
Г Р А Д   Б А Њ А  Л У К А 
Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
 
Број: 12-Г-3207/17 
Дана, 07.09.2017. године 
 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 
39/14) и члана 15. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука 
(Службени гласник Града Бања Лука број 4/15, 21/15, 3/17 и 22/17), Градоначелник 
Бањалуке доноси  сљедећу 

 
О Д Л У К У 

 
I 

Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку  „Набавка радних 
машина“, број јавне набавке 20-404-195/17. 

 
II  

            Понуда „TEIKOM BH“ д.о.о. Сарајево је прихватљива за уговорни орган, 
док остале понуде, „TERRA BiH“ д.о.о. Сарајево и „DEL-CO“ д.о.о. Високо, нису 
прихватљиве.  

 
III                             

 „TEIKOM BH“ д.о.о. Сарајево, бира се као најповољнији понуђач, јер је 
понудио најнижу цијену у износу од 310.000,00 КМ.  

 
IV 

            Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под 
условима утврђеним у тендерској документацији.     

 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Комисија за јавну набавку – „Набавка радних машина“, именована рјешењем 
Градоначелника, број 12-Г-1633/17 од 01.06.2017. године, провела је отворени 
поступак јавне набавке број 20-404-195/17, с намјером одржавања е-аукције. 
Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки дана 03.07.2017. 
године под бројем 320-1-1-191-3-152/17, а исправка обавјештења дана 25.07.2017. 
године под бројем 320-1-1-191-8-180/17. Обавјештење о набавци је објављено у 
Службеном гласнику БиХ број 49/17 од 07.07.2017. године, а исправка у броју 
54/17 од 28.07.2017. године. Процијењена вриједност јавне набавке наведена у 
захтјеву за јавну набавку Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне 
територијалне ватрогасне јединице износи 330.000,00 КМ. Критеријум за избор 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена.           
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           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) ЗЈН (потписана од 
стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног 
органа, градски/општински орган управе или нотар), 
в) овјерена фотокопија извода из судског регистра или рјешења о регистрацији, не 
старијег/старије од 6 мјесеци,   
г) изјаву и обичне копије докумената којима понуђач доказује  испуњеност услова 
из члана 47. ст. (1) тач. од a) до д) и (4) ЗЈН (изјава потписана од стране лица 
овлаштеног за заступање понуђача), 
д) 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), 
ђ) попуњен образац за цијену понуде (техничка спецификација), 
е) докази техничке и професионалне способности под А) и Б),   
ж) потписан примјерак услова уговора, 
з) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 
и) списак повјерљивих информација, 
ј) попис докумената уз понуду, 
к) гаранција за озбиљност понуде 4.000,00 КМ, 
л) пуномоћ за лице које попуњава изјаве из члана 45. ,47. и 52. ЗЈН-а, уколико ово 
лице није овлаштено за заступање понуђача. 
 
           Дана 22.08.2017. год. у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда 
и том приликом констатовала да су  пристигле сљедеће понуде :  
 

1) „TERRA BiH“ д.о.о. Сарајево, укупна цијена ............................329.000,00 КМ,  
 

2) „TEIKOM BH“ д.о.о. Сарајево, укупна цијена............................310.000,00 КМ, 
 

3) „DEL-CO“ д.о.о. Високо, укупна цијена.....................................296.560,00 КМ. 
 
            Разматрајући понуде, комисија је утврдила да је једна понуда прихватљива 
за уговорни орган, и то „TEIKOM BH“ д.о.о. Сарајево. Остале понуде нису 
прихватљиве. У тендерској документацији је тражено да понуђачи у понуди 
доставе гаранцију за озбиљност понуде у износу од 4.000,00 КМ. Гаранција се 
доставља у пластифицираној (најлонској) фолији, која се чврсто увезује 
јемствеником са остатком понуде. У понуди „TERRA BiH“ д.о.о. Сарајево није 
достављена гаранција за озбиљност понуде, како је тражено тендерском 
документацијом. Дана 25.08.2017. године, понуђач „TERRA BiH“ д.о.о. Сарајево, је 
у посебној коверти доставио гаранцију за озбиљност понуде.  
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             У анексу 8 тендерске документације (Услови уговора) је прописано да се 
рок испоруке уговара према понуди најповољнијег понуђача, а најкасније 60 дана 
од дана када Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне 
ватрогасне јединице достави добављачу овјерену спецификацију робе за 
ослобађање од плаћања увозне дажбине. На обрасцу за понуду (анекс 2 тендерске 
документације), у рубрици за рок испоруке, понуђач „DEL-CO“ д.о.о. Високо је 
уписао рок од 60-90 дана од дана када Одсјек за послове цивилне заштите и 
професионалне територијалне ватрогасне јединице достави добављачу овјерену 
спецификацију робе за ослобађање од плаћања увозне дажбине. У тендерској 
документацији је прописано да гаранција за понуду мора да вриједи 60 дана од 
дана истека рока за подношење понуда. С обзиром да је рок за подношење понуда 
истекао дана 22.08.2017. године, шездесети дан од тог дана пада у 21.10.2017. 
године, па гаранција мора да вриједи до краја радног времена тог дана. Понуђач је 
доставио гаранцију за понуду број 31265/17 (издавалац INTESA SAN PAOLO 
BANK D.D. BIH Сарајево), у којој стоји да гаранција вриједи до 21.10.2017. године 
до 12:40 сати. У тендерској документацији (анекс 6 образац за цијену понуде – 
техничка спецификација за комбиновани ровокопач - утоваривач) су наведене 
карактеристике радне машине. Понуђач је у понуди доставио опис понуђене робе, у 
којем стоји да радна машина има максималан проток пумпе 155/l по минути, док је 
у техничкој спецификацији наведено да је пумпа минималног протока 160/l по 
минути. У достављеном опису понуђене робе стоји и да је максималан притисак 
пумпе 250 бара, док је у техничкој спецификацији наведено да минимални радни 
притисак пумпе износи 250 бара.  
 
           С обзиром да је тендерском документацијом, као критеријум за избор 
најповољнијег понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је оцијенила да је 
понуђач „TEIKOM BH“ д.о.о. Сарајево, понудио најнижу цијену, те је ваљало 
прихватити приједлог Комисије и одлучити као у диспозитиву. Поред доказа 
тражених тендерском документацијом, најповољнији понуђач је у понуди доставио 
овјерене фотокопије увјерења по члану 45. став (2) Закона о јавним набавкама 
(«Службени гласник БиХ» број 39/14), која нису старија од 3 мјесеца од дана 
подношења понуде и то : потврда Суда БиХ, број Su:03-1400/17 od 23.05.2017. 
године, увјерење Опћинског суда у Сарајеву, број 065-0-Kr-17-001008 од 
25.05.2017. године,  увјерење Опћинског суда у Сарајеву, број 065-0-R-17-001065 
од 25.05.2017. године, увјерење Порезне управе Федерације БиХ, број 13-9/5-15-4-
1497/17 OV од 26.05.2017. године, увјерење Пореске управе Републике Српске, 
број 06/1.02/0704-455-2.1-35326/17 од 23.05.2017. године, увјерење Управе за 
индиректно опорезивање БиХ, број 02/6-II-16-11-20-6288-1/17 од 15.08.2017. 
године и овјерену фотокопију биланса успјеха за 2016. годину, па наведене 
документе не мора доставити уговорном органу након пријема обавјештења о 
избору најповољнијег понуђача, како је предвиђено тендерском документацијом.  
 
             У овом поступку јавне набавке је било предвиђено одржавање е-аукције, 
али иста неће бити одржана, јер је достављена једна прихватљива понуда, у складу 
с чланом 3. став (3) Правилника о условима и начину кориштења е-аукције 
(„Службени гласнику БиХ“ број 66/16).  
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            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 10 дана од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег 
понуђача. Жалба се подноси у 3 примјерка, директно на протокол уговорног органа 
у канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука или препорученом пошиљком.    
 
 
                      Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
 
                                    Мр Игор Радојичић с.р. 
 
 
 
 


