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ЈИБ: 4401355450006 ИБ: 401355450006 

ьpoj:l.l/O:>JJ.-S~7- 'f / 19 
Датум: 08.04.2019. године 

ч (1 н··• " ':llr•Ч,' r- 11 cr Н~ 1 чr'·1 6) ·1 •п<•;:~ 70 ст~r~ :~ ), р; !::)Ј и (6) Заrюна о јавним 
11а.;, :"• r 1 •• кн•,1 < •,их·', 6р 1Ј 59/ l';J, чланi:! '"18 став 1. 1dчк.1 /. lтатуrа, на Препоруflу 

ИL~ ;_ Ја ,6.љу ~1d6.JB!-:y бµој. 1 1/0 ~! 1 'Ј"':Ј7 6/18 оµ, 18 03.lОИ. године, те Препоруке 
" , •е' 1,, •ј, r 1.:L, ј Jl'H? r осюGе З(ј ДС.f-юшо"с. коначне одлуке о избору понуђача број: 
ИНТ-739/19 од 26.ОЗ.2019. године, у поступку јавне набавке видео зида и реконтрукције 
,r, • ,. Н ·· •..•. н_Ј~ \r1 1 1r)l 1J('f)P МХ r:pr сјР/,НИ'l,И ~\IJ,f)Ж.l~Oj Д."'На 26 0~.201~ ГОДИН(' V 

~!1P(i/i,:.v. Управа Друштва, доноси 

ОДЛУКУ 

о .G"p/ L:ајповољнијеr понуђача 

ЧЛdН 1. 
i,_ с, 1 t-' r11,c •'-'iJ\i"< t\L•1•1и~ ,,· 3<1 JЉrlt.' ноба ~кt.~ брЈј: .... 1/03/ t 357-6/19 од 18.03.2019. 
сди.1 1_ ·1 у1ос·1~ за ј<:шну н .• G..:.ьку видео з111да и реrюнтрукције диспечерског центра за 

.iu.,Jt f. t.. i\1~ [ t"r~ с., µ,vk] ..... љyJt: 11 А-у r1ai.,y "P,·01r1ler ITS~ µ,.u о. Бања јlука, по Понуди број: ЈН-

15-03/70~ 9 од 15.ОЗ.2019. године у И3нос..у од 499.975,31 КМ без ПДВ-а, као најбоље 
оцијењеном понуђачу. 

Члан 2. 
r ,-·' јс, ·,1cr угr ВС' ра доста вит ће се на по1 :~ис изабраном понуђачу, по коначности Одлуке о 

избору најповољнијег понуђача. 

Члан 3. 
3;::. и1~;'шс11,е ове одлуке задужује ес и овлашћује Дирекција за комерцијалне послове и 

Дирекција за управљање производњом Матичног предузећа. 

Члан 4. 
Ова одлука објавит ће се на wеб-страници www.ers.ba, истовремено са упућивањем 

понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о 
јавним набавкама. 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу по коначности исте и доставља се понуђачима који су учествовали 

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

Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је у складу са Одлуком о покретању поступка набавке 

виде~о - конференцијског система за потребе МХ ЕРС-а, број : НО-02-77-355/18 од 06.12.2018. 

године. 

Регистровано код Основног Суда у Требшьу, бр. рег. Уп. РУ-1-1312-00; Матични број: 1756192; 
!Киро рачуни: 

' 10~ о -·r t " rJ. 1у. 1.· 5.'5 '· ·о Hi У. 
Lбербанк а.д. Бања Луко: 567443-10000445·42, Pavlovir'lnternatю11al Ьа11k: 554-001.О!ЈОО28бб-19 

UniCredit Bank а.д. Бањо Луко: 551-030-{)0010905-37, 

Комерцијална банка а.д. Бања Лука: 571-080-{)0000045-88 

~~(i) ~~ ~\::9 {rV 
~, _SGt_ о,.. -..SGt ~"n1 _SG$. 
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f11 г 'rJ ОООЈЮ r~'VI 1 <'Ю'""М 1: 

"'·-~ . , . ,r , ". ;~ r~ - : . , , 1 • ~,"., 1~r.·"11Y ~·Јг-; ... ,., и rод бrс-Ј"'"" ~r,r; 1 1 47,.., 

~ r;,r~ Э '','', ·н~ '1? ?n1'"' , .~ , , . ', ,,С ny>;.<6C'нn111 1лаrни1.;у 5и:Х" број: 18/19 од 08.03.2019. 
године, под бројем 385-1-1-43-3-16/ 19. 

r Г)t , /: .., ,.,. :ш'ft ' ~ ГР• РГ :1'1~·n° ,nу1рс1·тор1 бооi· 1 1/0':1,/1 557 
"/t 9 од 78.07..2019. године 

!<омисиј;з Jd јавну ~";збавку сачинила је дана 18.03.2019. године Записник о оцјени понуда у 
r '/,/1fC'"''/ ; r ~~,-. ~1 s"t'PK'' "'"П,С'О \' ,i ' ' 'Р'~()Н7ру1<t 1,Иј(> Д.ИСfll'ЧЕ'[ЈСl~'ЈГ 11ентра за ПОТрРnЕ' МХ 

·-nr 

ј 11), 

,.. 

(\ r' ~ ~ 1'")~11 ')1)7 Г,/11"' 11f fJ' r:ir"' ,; О oan11 \1 '1pf''11")1)\1f~')~1 q;:з nonf·t"'l'/ llГQR()rJ;::J Г) 
• , " • , .Ј Ј 1· · 1 , , , , ~ r \ , 

11,и ripoj 1 1/0"3/ 1-51)7-6/19 од 18.03.2019. године. 

•У •1 t 1 r ')П~•СНl/1кl/ 
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') 11;" 

-1Ј •, ај~· "' у, ~'Dђf'HO г..... i'"' l-<rч111v.cиja ~а iавну набавку 

},г, ~: ~'t с: 1ll ~у, 1", 11•цј ..... н·r ,~;лсnјелих понуда, о чему је 
<- • 

'/' , )'- Н,1 .''.с!~,, Пј -иrла ј('дна 110нудd, која је 
,.. 

1оврf~мено запримљенd. 

" "' .". Л1 •r ~"С'СОгг.:""1rг <rз;;л1.•1>и1<а1 1 1,:оl'е критеријуме и да је 

технички задовољавајућа. 

µ,луком о покретању поступка набавю? и Тендерском документа цијом је утврђено да је 

критеријум 1а дорјелу уговора најнижа цијена технички задовољавајуће понуде. 

У щ1,,1~У ,, 1р<ч>~С1f , н 1\~, уrврђ(.НL ј'- да је гюнуђач "Proir1ter ITSS" д.о.о. Бања Лука доставио 

понуду у износу од 499.975,31 КМ без урачунатог ПДВ-а. 

' погrvпку доно11н•ња ове одлуке, поссбнп ry цијењене чињенице да је Комисија, правилно 
1 rioтny11C', •лср11•и "З оцје11у к~алификоваrюсти понуђача те оцјену приспјеле понуде, у 

С!{Ладу са r<ритеријумима из Одлуке о поr<Ретању поступка набавке. 

У поступку оцјене проведеног поступка, Упра ва Друштва није нашла разлоге, неправилности 

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

за јавне набавке. 

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 набавкама, подзаконским 

актима, интерним актима и тендерским документом. Увидом у приложену документацију, 

неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењени због тога јер је понудио да набавку 

видео зида и реконтрукције диспечерског центра за потребе МХ ЕРС-а, врши по најнижој 

цијени, која је мања од процијењене вриједности набавке. 

t-"з нЈвсдсних 11азло1 а, r1римјL1 :ом члана 64. став 1. тачка 6) Закона о јавним набав1{ама, те 
члана 43 .• гас 1. тач1<а 7. Статута Матичног предузећа, одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 
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прописан одредбама члана 99. Закона о јавним набавкама. 

Дсстављено: 

Понуђачу, 

Комисv.ји за набавке, 

Архиви а/а. 

? л УПР ЛЗУ ДР''ltЈТПд 

Генооалног дир~ктора 

1"' 1 рс 
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