
Мјешовити Холдинг 

"Електропривреда Републике Српске" 
____ Мати'_!,НО пред~еће, а.д. Требиње 

МХ 'ЕРС' · мп a.d iprбџ1"t Cment СтепснсЭ!lћr. б.6. 89.IOl Треб!А~I! 
Теп: t387(5f!J l7l 101; ~•c +387 {59) lll 120 "1v1u rr.ba t·moll:deArrcpn'vreda@ers.Ьa 

м;. МО!З554500С6 ИБ· ЈО! Ш4500С6 

Број: 1.1/03/1-376-14/19 
Датум: 10.05.2Q19. rодине 

На основу члана 70. става (1), (2), (3) и (6) Закона .о јавним набавкама (,(Сл . гласник БиХ", број 

39/14) примјеном критеријума најниже цијене у складу са одредбама члана 64. став 1. тачка 
6) Закона о јавним набавкама ("Сл . гласник БиХ", број 39/14), члана 48. став 1. тачка 7. 
Статута Матичног предузећа, на Препор~у Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду са 

препоруком за доДјелу уговора о набавци број: 1.1/03/1-376-13/19 од 10.05.2019. године, у 
поступку јавне· набавке услуга термотехничких испитивања парног rурбопостројења и 

процје.на преосталог радног вијека виталних дијелова укључујући испитив<1ње стања метала 

методама без и са разарањем у ТЕ Гацко, за потребе Мјешовитог Холдинrа 

"Електропривреда РС' ' Матично предузеће а .д. Требиње, Уnрава Друштва на. сједници 
одржаној дана 10.05.2019. године, доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1. 
Прl!'fхвата .се flpenopyкa Комисије за јавну набавку и:< Извјештаја о раду са препоруком 

за додјелу уговора . о наба1щи број': 1.1/03/1-376-13/19 од 10.05.2019, године и уговор у · ~. 
f1Оступку јавне набавке услуга термотехничких испитивања парног турбопостројења и 1 

Ь' 

процјена nреосталщ радног вијека виталних дијелова укључујући испитивање стања метала i 
методама беэ и са разарањем у ТЕ Гацко, додјељује понуђачу-групи понуђача: 4 

1 .Универзитет у Београду- Машински факултет, Београд - Носилац посла Ј 
~( 

2. Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд - члан групе i 
понуђача 1 

3. Технички центар - Инспект д.о.о. Обреновац - члан групе понуђача, 
који је доствио најнижу цијену, no Понуди број: МФ/ИЦМФ/ТЦИ-2-11/19 од 2.4 .04.2019.rодине 

у укупном износу од 491.000,00 EUR-a, односно 960.312,53 КМ без ПДВ-а, nрерачуната у КМ 
према средњем курсу Централне банке БиХ, 1:1а дан отварања понуда. 

Члан 2. 
Уговорни орган ће закључити утовар о међусобним правима и обавезама у поступку 

пружања услуга термотехничких ~1сnитивања парног турбопостројења и процјена преосталог 

радног вијека виталних дијелова укључујући испитивање стања метала методама без и са 

разарањем у ТЕ Гацко, са изабраним понуђачем, no ноначности ОД11у1<е о избору понуђача . 

Члан 3. 
За извршење ове 0Д11уке задужују се и овлашћују Дирекција за производњу и 

Дирекција за економско-финансијске и комерцијалне послове Матичног предузећа . 

Члан 4. 
Ова ОД11ука 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 (6) 
Закона о јавним набавкама . 

Ри'1сmромно код Оt.ооншСудо у Tpi!бv"y, Р!оwе"~м број 062-О.РЕГ- 111-0005 17 од 20.12.2018.ro,, .. под 
маЈичщtм рt!1 ~старс.ким бројt-м 017Sб192. 

Њ'!Јро t'OЧ)lllU' 
НЛ5 Розоојж:; бои"'1 а.д, Бо"а /ly><a: 562·008-<ЮООО!95.01, Но4о 6он•а а . .). Бо~ьо Лука: 5S.5-009·00003G93-9S 

С6е1Јби"к а.д. Бања Лука: 567-4А ИОООО·145-12, Uni Crtdit 8or.k п .д . f;o"~ Луко: 5S l -0}1) С:ЈОЈО905 -ЈЈ, 
Комl!Рч1Јјслнс 6сЈ.1но a .d lkit~oлy"a; 571~080..00000045·88, lntesa Sanoiolo bi'nkiJ" д./"I,, CгpaJt:no: 1S4·921· 

20097590-'*7 
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Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је 

учествовао у поступку јав не набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним 
набавкама. 

Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је доношењем Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке услуга термотехничких испитивања парног турбопостројења и процјена преосталог 

радног вијека виталних дијелова укључујући испитивање стања метала методама без и са 

разарањем у ТЕ Гацко, број: 1.1/03/1-376-1/19 од 07 .02.2019. године. 

Јавна набавка је проведена примјеном ограниченог поступка, у складу са одредбама 

члана 26. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ 39/14). 

Процијењена вриједност јавне набавке без- ПДВ-а је 970.000,00 КМ (словима: 

деветстотинаседамдесетхиљада КМ). 

Обавјештење о набавци је објављено на Порталу јавних набавки nод бројем 385-2-2-
44/19 од 15.04.2019. године ну Службеном гласнику БиХ број 16 од 04.03.2019. rодине. 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем в.д. Генералног директора број: 

1.1/03/1-376-3/19 од 21.02.2019. године. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 10.05.2019. год11не: Извјештај о раду са 
препоруком за додјелу уговора о набавци број; 1.1/03/1-376-13/19 од 10.05.2019. године, са 
препоруком о избору најповољнијег понуђача у ограниченом поступку јавне набавке услуга 

термотехничких исnнтивања nap1:юr турбоnосrројења и процјена преосталог радног вије·ка 

виталних дијелова укључујући испитивање стања мет;зла методама без и са разарањем у ТЕ 

. Гацко. 

У~ nоступку по Извјештају је утврђено да је Комисија за јавну набавку бitаговремено и 
правилно извршила отварање и оцјену nрисnјеле понуде, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено да је достављена једна понуда, која је блаrовремено 
за примљена. 

. У nостуnку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, 

правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости кандидата те оцјену nрисnјеле 

понуде, у складу са критеријумима из Одлуке о покретању nостуnка јавне набав1<е услуга 

термотехничких испитивања парног турбопостројења и nроцјена преосталоr радноr вијека 

виталних дијелова укључујући испитивање стања метала методама без и са разарањем у ТЕ 

Гацко и тендерске документације - најнижа цијена . 

У поступку оцјене проведеног поступка, Управа Друштва није 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 nравилно поступила те да је 

избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом . 
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Увидом у приложену документацију, неспорно је да је понуђач -групи понуђача : 

!.Универзитет у Београду - Машински факултет, Београд - Носилац посла 

2. Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о. Београд - члан rpyne 

понуђача 

3. Технички центар - Инспекr д.о .о . Обреновац - члан групе понуђач а, 
доставио прихватљиву Понуду број МФ/ИЦМФ/ТЦИ-2-11/19 од 24.04.2019.rодине у укупном 

износу од 491.000,00 EUR-a, односно 960.312,53 КМ без ПДВ-а, nрерачуната у КМ према 
средњем курсу Централне банке БиХ, на дан отварања понуда. 

Оцјеном понуде је утврђено да је укупан понуђени износ од 960.312,53 КМ без ПДВ-а, 

мањи од укупно nроцијењене вриједности јавне набавке од 970.000,00 КМ без ПДВ-а, те је с 

обзиром на . то одлучено је да се са изабраним понуђачем, ло коначности ове Одлуке, 

заиључи уговор о међусобним правима и обавезама. 

На основу члана 70. става (1), (2.), (3) и (6) з·акона о јавним набавкама (,,Сл. глаtник 

БиХ", број 39/14) примјеном критеријума најниже цијене у силаду са одредбама члана 64. 
став 1. тачка б) Закона о јаеним набавкама (,,Сл. гласник БиХ", број 39/14), члана 48. став 1. 
тачка 7. Ста1ута Матичног предузећа, одлучено је као у члану 1 и 2. ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба, у силаду са одредбама члана 101. Закона 
о јавним набавкама ("Сл : гi~асник БиХ", број 39/14), на начин nрописа!i одредбама члана 99: 
Закона о јавним набавкама (,;Сл. гласник БиХ", број 39/14). . . 

Доставити : 

Понуђачу, 

Комисији за набавке, 

Дирекцији за е1<ономско-финансијске и 

комерцијалне послове, 

Архиви а/а . 


