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10.05.2019.

године

На основу члана

70. става (1), (2), (З) и (6) Закона о јавним набавкама ( " Сл. гласник БиХ ", број
З9/14) примјеном критеријума најниже цијене у складу са одредбама члана 64. став 1. тачка
б) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", број З9/14) , члана 48. став 1. тачка 7.
Статута Матичног предузећа , на Препоруку Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду са

препоруком за додјелу уговора о набавци број : 1.1/ОЗ/1-6З7-8/19 од 10.05.2019. године, у
поступку

јавне

набавке

услуга

израде

математичких

модела

главних

постројења

са

контролним прорачунима, анализом рада и мјерама за побољшање стања ТЕ Гацко, за
потребе

Мјешовитог Холдинга "Електропривреда РС" Матично предузеће а . д.

Управа Друштва на сједници одржаној дана

10.05.2019. године,

Требиње ,

доноси

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача
Члан

1.

Прихвата се Препорука Комисије за ј авну набавку из Извјештаја о раду са препоруком

з а додјелу уговора о набавци број : 1. 1/ОЗ/1-· 6З7 - 8/19 од 10.05.2019. године и уговор у
поступку

јавне

контролним

набавке

услуга

прорачунима,

израде

анализом

математичких

рада

и

мјерама

модела

за

главних

постројења

побољшање стања ТЕ

са

Гацко,

додјељује понуђачу- групи понуђача :
1 . Универзитет у Београду

2.

-

Машински факултет, Б е оград

-

Носил а ц посла

Иновациони центар Машинског факултета у Београду д . о . о. Београд

ч лан групе

-

понуђача

који је доствио најнижу цијену, по Понуди број : МФ-ИЦМФ-З/19 од 22.04.2019. године у
укупном износу од

450.000,00 EUR-a,

односно 880.12З,50 КМ без ПДВ- а, прерачуната у КМ

према средњем курсу Централне банке БиХ, на дан отварања понуда .
Члан

2.

Уговорни орган ће закључити уговор о међусобним правима и обавезама у поступку
пружања

услуга

израде

математичких

модела

главних

постројења

са

контролним

прорачунима, анализом рада и мјерама за побољшање стања ТЕ Гацко, са изабраним
понуђачем , по коначности одлуке о избору понуђача.
Члан

За

извршење ове одлуке задужују се

3.
и овлашћују Дирекција за

производњу и

Дирекција за економско-финансијске и комерцијалне послове Матичног предузећа .
Члан

4.

Ова одлука објавит ће се на wеб - страници www.ers.ba, истовремено са упућивањем
понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (б)
Закона о јавним набавкама.
Члан

5.

Регистрована кад Основног Суда у Требињу, Рјешењем број 062- 0-РЕГ-18-000517 од 20 . 12 .2018. год., под
матичним региста рским бројем 01756192
Жиро рачуни :

НЛБ Развојна банка а.д . Бања Лука:

562-008-00000195-03, Нова банка а . д . Бања Лука : 555-009-00003093-95
Сбербанк а. д. Бања Лука : 567-443-10000445-42, Uni Credit Bank а. д . Бања Лука: 551 -030-00010905-37,
Комерцијална банка а. д. Бања Лука: 571-080-00000045-88, lntesa Sanpaolo banka " д. д . Сарајево: 154-92120097590-97
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Ова

одлука

ступа

на

снагу даном доношења

и

доставља

учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом

се

понуђачу

који је

71. став (2) Закона о јавним

набавкама.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је доношењем Одлуке о покретању поступка јавне

набавке

услуга

израде

математичких

модела

главних

постројења

са

контролним

прорачунима, анализом рада и мјерама за побољшање стања ТЕ Гацко, број : 1.1/ОЗ/1-6З 7 -

1/19 од 04.ОЗ.2019. године.
Јавна набавка је проведена примјеном отвореног поступка, у складу са одредбама
члана

25. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ З9/14) .
Процијењена

вриједност јавне

набавке

без

ПДВ-а

је

900.000,00 КМ (словима :

деветстотинахиљада КМ).
Обавјештење о набавци је објављено на Порталу јавних набав к и под бројем

385-1-2-

86-З-21/19 од 28 . ОЗ . 2019. године и у Службеном гласнику БиХ број 26 од 05.04.2019. године.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем в . д. Генералног директора број :

1.1/ОЗ/1-6З7-З/19 од 05 . ОЗ.2019 . године.
Комисија за јавну набавку доставила је дана

10.05 .2.019. годи н е, Извј е штај о раду са
препоруком за додјелу уговора о набавци број : 1.1/ОЗ/1-637-8/19 од 10.05.2019. године, са
препоруком о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке услуга
израде математичких модела главних постројења са контролним прорачунима , анализом

рада и мјерама за побољшање стања ТЕ Гацко .

У поступку по Извјештају је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и
правилно извршила отварање и оцјену приспјеле понуде, о чему је сачинила одговарајуће

записнике, у којима је утврђено да је достављена једна

понуда, која је благовремено

запримљена .

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија,
правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости кандидата те оцјену приспјеле
понуде, у складу са критеријумима из Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга
израде математичких модела главних постројења са контролним прорачунима , анализом

рада и мјерама за побољшање стања ТЕ Гацко и тендерске документације
У

поступку

оцјене

проведеног

поступка,

Управа

Друштва

-

није

најнижа цијена.
нашла

разлоге ,

неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање

препоруке Комисије за јавну набавку.
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је

избор

најповољнијег

понуђача

извршен

у

складу

са

Законом

о

јавним

подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом.

Увидом у приложену документацију, неспорно је да је понуђач -групи понуђача:

!.Универзитет у Београду

-

Машински факултет, Београд

-

Носилац посла

набавкама,

2.

Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд

- члан

групе

понуђача,
доставио прихватљиву Понуду број МФ-ИЦМФ-3/19 од
од

450.000,00 EUR-a,

односно

880.123,50

22.04.2019 .

године у укупном износу

КМ без ПДВ-а, прерачуната у КМ према средњем

курсу Централне банке БиХ, на дан отварања понуда.

Оцјеном понуде је утврђено да је укупан понуђени износ од 880.12З,50 КМ без ПДВ- а ,
мањи од укупно процијењене вриједности јавне набавке од

900.000,00

КМ без ПДВ-а , те је с

обзиром на то одлучено је да се са изабраним понуђачем , по коначности ове Одлуке,
закључи уговор о међусобним правима и обавезама .
На основу члана

70.

става

(1), (2), (3)

и

(6)

Закона о јавним набавкама ( " Сл . гласник

БиХ", број З9/14) примј еном критеријума најниже цијене у складу са одредбама члана 64.
став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама ( " Сл . гласник БиХ", број З9/14), члана 48. став 1.
тачка

7. Статута

Матичног предузећа, одлучено је као у члану

1

и

2.

ове Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба , у складу са одредбама члана

101. Закона
о јавним набавкама ( " Сл . гласник БиХ", број З9/14), на начин прописан одредбама члана 99.
Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", број З9/14).

За УПРАВУ ДРУШТВА

Доставити :

Понуђачу,

Комисији за набавке,
Дирекцији за економско-финансијске и
комерцијалне послове,

Архиви а/а.

