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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-1627/17 
Дана, 01.06.2017.  
 

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 и 3/17), 
Градоначелник  Бањалуке  доноси  сљедећу 
 

О Д Л У К У 
 

I 
       Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку: „Набавка електроагрегата 
5 kW (2 ком)“, број 20-404-82/17, за избор најповољнијег понуђача. 
 
       Утврђује се да су понуде понуђача: „MIPEX-AUTO RS“ д.о.о. Бања Лука и 
„ЕКО-БЕЛ“ д.о.о. Лакташи прихватљиве за уговорни орган,  док понуде понуђача: 
„ФЕРОМЕРКУР“ д.о.о. Бања Лука, „SICON SAS“ д.о.о. Тузла, „ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. 
Бања Лука и „КОРС“ д.о.о. Лакташи нису прихватљиве. 
  

III 
             „MIPEX-AUTO RS“ д.о.о. Бања Лука бира се као најповољнији понуђач за   
      набавку број 20-404-82/17, јер је понудио најнижу цијену у износу од 7.474,00    
      КМ.  
 

   IV 
       Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем из тачке III 

      ове одлуке, под условима утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења  
уговора, најповољнији понуђач из тачке III ове одлуке дужан је, 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) тачке од а) до д) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14). Најповољнији понуђач је дужан 
доставити оригинале или овјерене фотокопије наведених докумената, с тим да 
документи наведени у члану 45. став 2) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“ бр. 39/14) не смију бити старији од три мјесеца, рачунајући од дана 
истека рока за достављање понуде.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
     Комисија за јавну набавку број 20-404-82/17, за избор најповољнијег понуђача за 
набавку „Набавка електроагрегата 5 kW (2 ком)“, именована рјешењем 
Градоначелника број 12-Г-714/17 од 28.03.2017. године, провела је поступак јавне 
набавке – конкурентски захтјев за достављање понуда. Критеријум за избор 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена.    
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      Дана 18.04.2017. год. у 11:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и 
том приликом констатовала да су стигле понуде сљедећих понуђача:  
 
1.„ФЕРОМЕРКУР“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде износи...... 5.580,00 КМ;                                                  
2.„SICON SAS“ д.о.о. Тузла, укупна цијена понуде износи.....................6.180,00 КМ; 
3.„ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде износи.............3.200,00 КМ; 
4.„MIPEX-AUTO RS“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде износи...7.474,00 КМ; 
5.„ЕКО-БЕЛ“ д.о.о. Лакташи, укупна цијена понуде износи................... 8.100,00 КМ; 
6.„КОРС“ д.о.о. Лакташи, укупна цијена понуде износи....................... .4.758,92 КМ. 
 
      Након извршене анализе достављених понуда, Комисија је констатовала да су 
понуде понуђача: „MIPEX-AUTO RS“ д.о.о. Бања Лука и „ЕКО-БЕЛ“ д.о.о. 
Лакташи прихватљиве за уговорни орган,  док понуде понуђача: „ФЕРОМЕРКУР“ 
д.о.о. Бања Лука, „SICON SAS“ д.о.о. Тузла, „ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. Бања Лука и 
„КОРС“ д.о.о. Лакташи нису прихватљиве. 
 
       Понуђач „ФЕРОМЕРКУР“ д.о.о. Бања Лука није доставио доказ из члана 49. 
под а) тендерске документације, који гласи: „Оцјена техничке и професионалне 
способности добављача ће се извршити на основу: а) ...потврде наручиоца посла 
(оригинал или овјерена фотокопија) о квалитетно и у року извршеним испорукама, 
која укључује вриједност, вријеме и локацију извршених испорука и наводе да ли 
су извршене испоруке у складу са правилима пословања“. Понуђач је, као доказ 
професионалне способности, доставио фактуру бр. FA-52-0/16 и отпремницу бр. 
OTP-51-VPM/16, које је 01.03.2016. године испоставио наручиоцу посла, ЗП 
„ЕЛЕКТРОДОБОЈ“ а.д. Добој. Међутим, као што је већ наведено, ови документи не 
представљају доказе  прописане чланом 49. под а). 
 
       Понуђачи: „SICON SAS“ д.о.о. Тузла, „ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. Бања Лука и „КОРС“ 
д.о.о. Лакташи нису испунили услов из члана 49. под б) тендерске документације, 
који гласи: „да роба коју понуђач нуди у потпуности одговара карактеристикама 
робе, које су наведене у обрасцу за цијену понуде (техничка спецификација)“.  
У техничкој спецификацији за предметну набавку, јасно су наведене максималне 
димензије траженог уређаја, јер је ограничен простор за уградњу у возила. 
„SICON SAS“ д.о.о. Тузла је понудио уређај са већим бројем обртаја погонског 
мотора од траженог техничком спецификацијом. Поред наведеног, димензије 
понуђеног уређаја одступају од тражених, а због напријед наведеног, повећена је и 
маса понуђеног уређаја. 
„ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. Бања Лука је понудио уређај са нешто већим капацитетом 
резервоара горива од тражене техничком спецификацијом, димензије понуђеног 
уређаја одступају од тражених, а због напријед наведеног, повећена је и маса 
понуђеног уређаја.  
„КОРС“ д.о.о. Лакташи је доставио у понуди слику уређаја која не одговара 
наведеним техничким спецификацијама изнад слике уређаја. Стварни технички 
подаци агрегата достављеног на слици BS8003R не одговарају траженој техничкој 
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спецификацији уговорног органа. Понуђени агрегат са слике има запремину 
погонског бензинског мотора већу од тражене техничком спецификацијом, 
Понуђени уређај има малу запремину резервоара горива, што смањује аутономију 

употребе уређаја за скоро дупло вријеме. Димензије понуђеног уређаја одступају 

од тражених. Напомињемо да модел агрегата BS5501R, који се налази у табеларном 

дијелу спецификације, нисмо могли наћи на наведеној web страници, међу осталим 

моделима произвођача. 

      Стручни члан Комисије је извршио рачунску контролу и констатовао да не 
постоји рачунска грешка у достављеним понудама. 
  

     С обзиром да је тендерском документацијом, као критеријум за избор 
најповољнијег понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је оцијенила да је 
понуђач „MIPEX-AUTO RS“ д.о.о. Бања Лука, понудио најнижу цијену у износу од 
7.474,00 КМ. 
 
     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 избору 
најповољнијег понуђача. Жалба се подноси у довољном броју примјерака, а који не 
може бити мањи од три, како би могла бити уручена квалификованом кандидату 
или изабраном понуђачу, као и другим странкама у поступку, 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 ИК 
 
 
 
                                                                                      мр Игор Радојичић 


