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Број: 12-Г-199/21 
Дана, 02.02.2021. 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 
 

О Д Л У К У 
 
          Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку „Набавка SA – Software Assurance 
за постојећи Microsoft EA (Enterprise Agreement) уговор“, и поступак јавне набавке се 
поништава, јер ниједна од примљених понуда није прихватљива за уговорни орган, у складу 
у складу с чланом 69. став (2) тачка под д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ број 39/14).  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Комисија за јавну набавку – „Набавка SA – Software Assurance за постојећи Microsoft 
EA (Enterprise Agreement) уговор“,  именована рјешењем градоначелника, број 12-Г-4027/20 
од 20.11.2020. године, провела је отворени поступак јавне набавке број 20-404-394/20. 
Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки дана 02.12.2020. године под 
бројем 320-1-1-420-3-313/20, а у Службеном гласнику БиХ број 78/20 од 04.12.2020. године. 
Процијењена вриједност јавне набавке наведена у захтјеву за јавну набавку Одсјека за 
информатику износи 550.000,00 КМ без ПДВ-а. Критеријум за избор најповољнијег 
понуђача је најнижа цијена, уз провођење е-аукције. 
 
           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) члан 46. ЗЈН – оригинал или овјерена фотокопија извода из судског регистра или рјешења 
о регистрацији, не старијег/старије од 6 мјесеци,  
г) 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), 
д) попуњен образац за цијену понуде (техничка спецификација), 
ђ) докази техничке и професионалне способности под А) и Б), и то:   
- А) да понуђач посједује статус  LAR или LSP (Large Account Reseller / Licensing Solution 
Provider) партнера који је овлаштен од стране Microsoft Ireland Operations Limited за 
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склапање/испоруку Enterprise Agreement/Enterprise Agreement Subscription уговора за 
подручје БиХ, 
- Б) да је понуђач у претходне три године, имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) 
или више уговора чији су карактер и комплексност исти или слични предложеном уговору, 
у укупној вриједности од најмање 180.000,00 КМ, 
е) потписан примјерак нацрта уговора, 
ж) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 
з) списак повјерљивих информација, 
и) попис докумената уз понуду, 
ј) гаранција за озбиљност понуде 8.250,00 КМ, 
к) пуномоћ за лице које попуњава изјаве из члана 45. , 47. и 52. ЗЈН-а, уколико ово лице није 
овлаштено за заступање понуђача, 
л) доказ о преференцијалном третману домаћег.  
 
           Дана 18.01.2021. год. у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 
приликом констатовала да су пристигле сљедеће понуде :  
 
1) група понуђача „COMTRADE SYSTEM INTEGRATION“ д.о.о. Сарајево и „PROINTER 
ITSS“ д.о.о. Бањалука, укупна цијена................................................573.298,44 КМ са ПДВ-ом, 

 
2) група понуђача „COMBIS“ д.о.о. Сарајево и „COMBIS“ д.о.о. Загреб, укупна 
цијена...................................................................................................566.756,58 КМ са ПДВ-ом. 
 
            Разматрајући понуде, комисија је утврдила да ниједна од примљених понуда није  
прихватљива за уговорни орган. У одјељку Е) тендерске документације, „остали подаци“, 
стоји да понуђачи морају доставити гаранцију за озбиљност понуде у износу од 8.250,00 
КМ, те да иста мора важити 60 дана од истека рока за подношење понуда. Рок за подношење 
понуда је истекао дана 18.01.2021. године у 12:00 сати. У складу с тим, понуде треба да 
вриједе до 19.03.2021. године (укључујући и тај цијели дан). Водећи члан групе понуђача 
„COMTRADE SYSTEM INTEGRATION“ д.о.о. Сарајево је доставио гарнцију за озбиљност 
понуде број 33073849/21/АВ, издату од Raiffeisen bank д.д. БиХ Сарајево. Гаранција ступа 
на снагу 18.01.2021. године, од 12:00 сати, а истиче дана 18.03.2021. године, у 12:00 сати. 
Дан 18.03.2021. године, је календарски педесет и девети дан од истека рока за подношење 
понуда, па би гаранција требала да важи до краја радног времена сљедећег календарског 
дана. Временски период између 18.03.2021. године од 12:00 сати (када предметна гаранција 
истиче) до 19.03.2021. године до 16:00 сати (када би требало да истекне), није покривен 
важењем банкарске гаранције, па ова гаранција не вриједи пуних 60 дана од истека рока за 
подношење понуда, како је тражено у тендерској документацији. 
 
           У одјељку Д) подаци о понуди тендерске документације стоји да понуда (између 
осталог) треба да садржи попуњен образац за цијену понуде (техничка спецификација). На 
странама понуде 81 – 87 групе понуђача „COMBIS“ д.о.о. Сарајево и „COMBIS“ д.о.о. 
Загреб је достављен образац за цијену понуде (техничка спецификација) – анекс 6 тендерске 
документације. Међутим, образац за цијену понуде који је достављен у понуди не одговара 
обрацсу за цијену понуде којег је уговорни орган објавио на поратлу у склопу тендерске 
документације. Образац за цијену понуде који је објављен на порталу има 15 ставки, док 
образац за цијену понуде којег је доставила ова група понуђача има 13 ставки. Образац за 
цијену понуде који је достављен у понуди, уговорни орган је користио 2017. године 
приликом провођења отвореног поступка „Набавка SA – Software Assurance за постојећи 
Microsoft EA (Enterprise Agreement) уговор“ , број јавне набавке 20-404-471/17. 
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            С обзиром да ниједна од примљених понуда није прихватљива, комисија је 
уговорном органу предложила доношење одлуке о поништењу поступка јавне набавке, у 
складу с чланом 69. став (2) тачка под д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ број 39/14). Уговорни орган је приједлог комисије прихватио, 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 10 дана од дана пријема обавјештења о поништењу поступка јавне набавке . 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 
               
                                                                                               Драшко Станивуковић с.р. 
 


