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

Број: 12-Г-3874/20
Дана, 10.11.2020. године
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 број 34/19), градоначелник Бањалуке доноси сљедећу

ОДЛУКУ
I
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку „Изградња дјечијег вртића у
насељу Врбања“, број јавне набавке 20-404-329/20.
II
Сљедеће понуде су прихватљиве за уговорни орган, група понуђача „ПРОГРЕСГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука, „ABC SOLUTIONS“ д.о.о. Бањалука, „АР КЛИМА“ д.о.о.
Лакташи, „ГРАЂЕЊЕ-ЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука и група понуђача „ЕНЕРГЕТИК“ д.о.о.
Бањалука, „ИНТЕР-МЕТАЛ“ д.о.о. Бањалука, „ХИДРО СПЛЕТ“ д.о.о. Лакташи. Понуда
групе „ГРАТОД“ д.о.о. Бањалука, „ГРАДИП“ а.д. Прњавор, „ТЕРМОМОНТАЖА“ а.д.
Бањалука није прихватљива.
III
Група понуђача „ПРОГРЕС-ГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука, „ABC SOLUTIONS“ д.о.о.
Бањалука, „АР КЛИМА“ д.о.о. Лакташи, „ГРАЂЕЊЕ-ЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука, бира се као
најповољнији понуђач, јер је ова група понудила економски најповољнију понуду
освојивши 100 бодова, у складу с вриједностима своје понуде : укупна цијена 455.701,68
КМ са ПДВ-ом и рок извођења радова 170 дана од увођења у посао.
IV
Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима
утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, најповољнији понуђач
(сви чланови групе понуђача) је дужан, у року од 10 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) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“ број 39/14). Исти је дужан доставити оригинале или овјерене фотокопије
наведених докумената, с тим што ови документи не смију бити старији од три мјесеца
рачунајући од дана подношења понуде. У остављеном року, дужан је доставити и овјерену
фотокопију биланса успјеха за 2019. годину и овјерене фотокопије лиценци за извођење
радова по фазама: високоградња, извођење дијела електро фазе – инсталације јаке струје и
електроенергетских постројења, извођење дијела машинске фазе - област термотехнике,
инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације и грађење објеката хидроградње,
издате од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике
Српске.
тел:+387 51 244 400

факс: +387 51 212-526

www.banjaluka.rs.ba

gradonacelnik@banjaluka.rs.ba

Образложење
Комисија за јавну набавку – „Изградња дјечијег вртића у насељу Врбања“, именована
рјешењем градоначелника, број 12-Г-3485/20 од 14.10.2020. године, провела је отворени
поступак јавне набавке број 20-404-329/20. Обавјештење о набавци је објављено на порталу
јавних набавки дана 15.10.2020. године под бројем 320-1-3-342-3-266/20, а у Службеном
гласнику БиХ број 67/20 од 23.10.2020. године. Процијењена вриједност јавне набавке
наведена у захтјеву за јавну набавку Одјељења за комуналне послове износи 367.521,00 КМ
без ПДВ-а. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда
са сљедећим подкритеријумима : цијена 90 % и рок извођења радова 10 %.
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) оригинал или овјерена фотокопија (актуелног) извода из судског регистра или рјешења о
регистрацији, не старијег од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда,
г) изјаву и обичне копије докумената којима понуђач доказује испуњеност услова из члана
47. ст. (1) тач. од a) до д) и (4) ЗЈН (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 (предмјер радова),
е) докази техничке и професионалне способности,
ж) потписан и овјерен печатом нацрт уговора,
з) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача,
и) списак повјерљивих информација,
ј) попис докумената уз понуду,
к) гаранција за озбиљност понуде 5.500,00 КМ,
л) изјава о прибављању и достављању лиценци (анекс 9, 9-2, 9-3 и 9-4),
љ) пуномоћ за лице које попуњава горе наведене изјаве, уколико то лице није овлаштено за
заступање понуђача,
м) доказ о преференцијалном третману домаћег (сви чланови групе понуђача).
Дана 30.10.2020. год. у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том
приликом констатовала да су пристигле сљедеће понуде :
1) група понуђача „ПРОГРЕС-ГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука, „ABC SOLUTIONS“ д.о.о.
Бањалука, „АР КЛИМА“ д.о.о. Лакташи, „ГРАЂЕЊЕ-ЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука,
- укупна цијена..........................................................................455.570,05 КМ са ПДВ-ом,
понуђен попуст од 10% или 43.264,01 КМ, који је урачунат у укупну цијену,
- рок извођења радова..........................................................170 дана од увођења у посао,
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2) група понуђача „ГРАТОД“ д.о.о. Бањалука, „ГРАДИП“ а.д. Прњавор,
„ТЕРМОМОНТАЖА“ а.д. Бањалука,
- укупна цијена.........................................................................465.906,44 КМ са ПДВ-ом,
понуђен попуст од 10% или 44.245,63 КМ, који је урачунат у укупну цијену,
- рок извођења радова..........................................................170 дана од увођења у посао,
3) група понуђача „ЕНЕРГЕТИК“ д.о.о. Бањалука, „ИНТЕР-МЕТАЛ“ д.о.о. Бањалука,
„ХИДРО СПЛЕТ“ д.о.о. Лакташи,
- укупна цијена.........................................................................491.229,55 КМ са ПДВ-ом,
понуђен попуст од 7% или 31.601,94 КМ, који је урачунат у укупну цијену,
- рок извођења радова..........................................................170 дана од увођења у посао.
Разматрајући понуде, комисија је утврдила да су сљедеће понуде прихватљиве за
уговорни орган, група понуђача „ПРОГРЕС-ГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука, „ABC
SOLUTIONS“ д.о.о. Бањалука, „АР КЛИМА“ д.о.о. Лакташи, „ГРАЂЕЊЕ-ЂУРИЋ“ д.о.о.
Бањалука и група понуђача „ЕНЕРГЕТИК“ д.о.о. Бањалука, „ИНТЕР-МЕТАЛ“ д.о.о.
Бањалука, „ХИДРО СПЛЕТ“ д.о.о. Лакташи.
Понуда групе понуђача „ГРАТОД“ д.о.о. Бањалука, „ГРАДИП“ а.д. Прњавор,
„ТЕРМОМОНТАЖА“ а.д. Бањалука није прихватљива. Понуђач није попунио све ставке у
обрасцу за цијену понуде (предмјер радова). На страни понуде 17. (бетонски и армиранобетонски радови) ставка 11. «Израда цементног естриха са додатком стаклених влакана
дебљине 6 цм преко постављене термо и термозвучне изолације. Извести га потпуно
хоризонтално са дилатацијама а горњу површину загладити. Обрачун по m², количина
288,00 понуђач није уписао јединичну цијену, а ни укупну цијену за ову ставку. Чланом 5.
став (2) тачка под д) Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда
(„Службени гласник БиХ“ број 90/14 и 20/15), прописано је да свака ставка у обрасцу за
цијену понуде садржи најмање сљедећа поља којима се наводи цијена ставке (по јединици
мјере). Чланом 9. став (2) тачка под ф) Упутства за припрему модела тендерске
документације и понуда („Службени гласник БиХ“ број 90/14 и 20/15), прописано је да
понуда садржи попуњен образац за цијену понуде. У понуди је достављена гаранција за
озбиљност понуде број 03.02-1-241-2/20-15, издавалац „НЛБ БАНКА“ а.д. Бањалука.
Гаранција је нумерисана редним бројем „1“, иако је чланом 57. став (2) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14) прописано да се све стране понуде
нумеришу, изузев гаранције, штампане литературе, брошура, каталога и слично.
Рачунском контролом је утврђено да постоје рачунске грешке. Стварна вриједност
понуде „ПРОГРЕС-ГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука износи 455.701,68 КМ са ПДВ-ом (и
попустом), а не како стоји на обрасцу за достављање понуде 455.570,05 КМ са ПДВ-ом (и
попустом). Стварна вриједност понуде „ЕНЕРГЕТИК“ д.о.о. Бањалука износи износи
491.269,78 КМ са ПДВ-ом (и попустом), а не како стоји на обрасцу за достављање понуде
491.229,55 КМ са ПДВ-ом (и попустом). У складу с чланом 17. Упутства за припрему
модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14 и 20/15), од
наведених понуђача је дана 03.11.2020. године, писменим путем затражена сагласност на
исправку рачунске грешке. Сви понуђачи су писменим путем дали сагласност на исправку
рачунске грешке. Сви понуђачи су доставили доказ о преференцијалном третману домаћег.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда са
сљедећим подкритеријумима цијена 90 % и рок извођења радова 10 %, па је бодовање
прихватљивих понуда извршено на сљедећи начин :
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Бодовање понуђене цијене
Понуђач

Цијена КМ

Бодови

1.

ПРОГРЕС-ГРАДЊА

455.701,68

90

2.

ЕНЕРГЕТИК

491.269,78

83,48

Бодовање рока извођења радова
Понуђач
1.

ПРОГРЕС-ГРАДЊА

Рок извођења
радова (дан)
170

2.

ЕНЕРГЕТИК

170

Бодови

10

10

Ранг листа прихватљивих понуда према критеријуму економски најповољније понуде
(укупан број бодова)
Понуђач:

Бодови цијена:

Бодови рок:

Укупно:

1.

ПРОГРЕС-ГРАДЊА

90

10

100

2.

ЕНЕРГЕТИК

83,48

10

93,48

С обзиром да је тендерском документацијом, као критеријум за избор најповољнијег
понуђача утврђена економски најповољнија понуда, Комисија је оцијенила да је група
понуђача „ПРОГРЕС-ГРАДЊА“ д.о.о. Бањалука, „ABC SOLUTIONS“ д.о.о. Бањалука, „АР
КЛИМА“ д.о.о. Лакташи, „ГРАЂЕЊЕ-ЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука, освојила највише бодова,
те је ваљало прихватити приједлог Комисије и одлучити 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 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.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мр Игор Радојичић с.р.
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