
Мјешовити Холдинг 

"Електропривреда Републике Српске" 
Матично предузеће, а.д. Требиње 

МХ "ЕРС"·МПо.д. Требиње Степе Степоновићоб.б. 89101 Требvње 
Тел: +387 (59) 277101; Фоне: +387 (59) 2771 20 Wl'IW. ers.bo E-moil: elektroprivredo@ers.Ьo 

ЈИБ: 4401355450006 ИБ: 401355450006 

Број: 1.1/ОЗ/1-82З- Џf'19 
Датум: 10.05.2019. године 

На основу члана 70. става (1), (2), (З) 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 
б) Закона о јавним набавкама ("Сл . гласник БиХ", број 39/14) и 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: 1.1/03/1-823-6/19 од 23.04.2019 године, у 

поступку јавне набавке вањских аутомобилских гума за потребе Мјешовитог Холдинга 

"Електропривреда РС" Матично предузеће а.д. Требиње, Управа Друштва доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1. 
Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду са препоруком за 

додјелу уговора о набавци број : 1.1/ОЗ/1-823-6/19 од 23.04.2019 године и уговор за јавну 
набавку вањских аутомобилских гума додјељује се понуђачу "Триал " д.о.о . Требиње који је 

доствио најнижу цијену, по Понуди број : 1504/2019 од 03.0-1.2019. године у 'l' :O ~ocy од 

50.686,00 КМ без ПДВ-а за евалуациони број јединица. 

Члан 2. 
Приједлог оквирног споразума и уговора до максималне финансијске вриједности од 

80.000,00 КМ (за 12 мјесеци), с обзиром на то да се, са сигурношћу, не могу процијенити 

тачне количине, доставит ће се на потпис изабраном понуђачу "Триал " д.о .о . Требиње, по 

коначности ове одлуке. 

Члан 3. 
За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за економско-финансијске и 

комерцијалне послове и Дирекција за организационо-правне и опште 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 (6) 
Закона о јавним набавкама. 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу по коначности исте,и доставља се понуђачу који је учествовао у 

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

Поступак јавне набавке покренут је доношењем Одлуке о покретању поступка набавке 

вањских аутомобилских гума за потребе МХ ЕРС-а, број: 1.1/03/1-823-1/19 од 25.03.2019. 
годин е. 

Јавна набавка је проведена методом отвореног поступка у складу са одредбама члана 25. 
Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ 39/14). 

Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки под бројем: 385-1-1-84-
3-20/19 од 27.03.2019. године, и у Службеном гласнику БиХ број 24/19 од 29.03.2019. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је: 80.000,00 КМ (словима : 

осамдесетхиљада КМ). 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем в.д. Генералног директора број: 1.1/03/1-
823-2/19 од 25.03.2019. године. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 23.04.2019. године, Извјештај о раду са 

препоруком за додјелу уговора о набавци број: 1.1/03/1-823-6/19 од 23.04.2019. године, са 

препоруком о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке вањских 

аутомобилских гума. 

У поступку по Извјештају је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике,у којима је утврђено да су достављене двије понуде, које су благовремено 

за примљене. 

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и 

потпуно, извршила оцјену квалификованости кандидата те оцјену приспјелих понуда, у 

складу са критеријумима из Одлуке о покретању поступка набавке вањских аутомобилских 

гума 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 правилно поступила те да је избор 

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

актима, интерним актима и Тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да су понуђачи доставили следеће понуде 

за процијењене количине, с обзиром на то да се, са сигурношћу, не могу процијенити тачне 

количине: 

Укупна цијена 

понуде 
Понуђени 

Укупна цијена са 

РБ Назив понуђача (без урачунатим 

попуст попустом(без 
урачунатог 

ПДВ-а) урачунатог ПДВ-а) 

1 "Аутоцентар-Меркур"д.о.о., Бања Лука 41.220,00 км о 41.220,00 км 

2 "Триал"д.о.о., Требиње 50.686,00 км о 50.686,00 км 

Комисија за набавке је на затвореном састанку дана 23.04.2019. године, приступила 
провјери валидности достављених докумената, тј. утврђивању квалификованости понуђача 

у складу са захтјевом из Тендерске документације . 
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Комисија за јавну набавку је утврдила да Понуда понуђача "Аутоцентар-Меркур"д.о.о. 

Бања Лука, број 19-011-00/ 000 од 12.04.2019. године није задовољила критеријуме, из 

следећих разлога: 

1. Уговорни орган је у Анексу 2. Тендерске документације за набавку вањских аутомобилских 
гума за потребе МХ ЕРС-а (Ставка 10) захтјевао од Понуђача да доставе гуму следећих 
карактеристика: 

QJ ~ с( ~ ~ 
rQJ ro roO QJ :S::ro :s: 
~ :I: 1-CD 1-:I: :s: ~ ~ /\'\ ro 
a.ro :I::s: ::t:ro+C > ~\О a:J:I: 

1.0:fc:{ QJa.c:{ Q) :fQ) \Ос{ :s: > Сl.~-
Потребна 1- Q) о ·s- е о ·s- ro CD 1- о а. ~ 5 Q) ro 

:x: .c :s: ::f QJ:s: .:f~Q) ~:s:: ~~с:::ис:::~ 
димензија ·~ ~ * ~ :f ~ ~ ~ ~ ·s- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

1----------1---j--~-~--1--~--cJ_m_ __ 1 ~-А~ __ (_+--_:1:_2_0-СDь--·--+--Ж __ ~ __ д_А~_2,_~-----1 
225/55 R17C 104/102 HTL +-- 1 

Понуђач ,Аутоцентар-Меркур"д.о.о., Бања Лука је у својој понуди број 19-011-00/000 од 
12.04.2019. године у Анексу 2. под ставком 10. (страна 6) доставио љетну гуму следећих 
карактеристика : 

Q) 
Q) 

i с{ 
Q) :s: :I: :I: с: r ro о :s:: ro Q) ro <1Ј 1- :s: :s: :I: 1- CD 1 .... :t: :s: ~ ro (\'\ ro 

(\'\ а) :I: 
а. ro r :s: 

1 

r ro +С > 2 \О 
Cl. 1-

\О :f с{ Q) а. с{ Q) 
:f Q) \О с{ :s: >- :х: -·s- '? CD а. >0::: ro 

Потребна 1- Q) о о о ro 1- о 1'С! .::r _Ј' ОЈ х ::r .... .:::r :t: :s: 1 r +С :s: Q) '$; 1 ~ (1Ј 
Q) s Q. с:: r.г. 

i:: "tl 

димензија Q) Q) :f 
:s: 

:f +: 1 :s: CQ 
:I: ·--. +С о :t: Q. u... ro :i: 1 

·--- Q. -е- ~ ro 2 s: Q 2 
1-

-&- а: 
С!' (\'\ 

:s: Q) ro :s: :: о 
1 

::r 1- 2 
Q) 3 CD 

1 

Q) t о ::r CD 1- u.. CD о о :s: ro 
:s:: с: о > а. 3 v) х 
-е- о 

:х:: 
а. 

::х:: ro х -е- 2 ro ОЈ > u.. 
~ :s:: 

1- (\'\ о Q) 
L- м 2 о 2 о 

:х:: с: :х:: -
225/55 R17C 104Н с А 72Db НЕ 1 -

Увидом у Понуду понуђача ,Аутоцентар-Меркур"д.о.о. Бања Лука, Комисија за јавну набавку 

је констатовала да је понуђач у својој понуди број 19-011-00/000 од 12.04.2019. године, за 

наведену гуму (страна б) понудио гуму која не посједује заштитни руб за фелну 

(MFS,FR,FSL,RPB или еквивалентна ознака), при чему није поступио у складу са ~ахтјевима 
из Анекса 2. Тендерске документације . 

2. Уговорни орган је у Анексу 2. Тендерске документације за набавку вањских аутомобилских 
гума за потребе МХ ЕРС-а (Ставка 12) эахтјевао од Понуђача да доставе гуму следећих 
карактеристика: 

Q) 
Q) 

с{ 
Q) :s 

:х: :х: с:: :t: Q) ro о :s: ro ro Q) 1- :s: :s: :х: 1- a::i 1- :r. :s: х ro (f' rt' 
(\'\ а) :t 
а. ro :I: :s: :r. ro +С > 2 \О 

Cl. 1-
\О :f с{ 

Q) а. с{ Q) 
:f Q) \О с{ :s: > з: -

Потребна о ·s- о о ·s- CD 1- о а. >О::: ro 
1- Q) ro ro :t _Ј' Q) х ::r '- ::r Q) :t s :t +С :s: Q) :s: ~ Q) :s: а. с:: V) с:: ro 

димензија Q) Q) :f 
:s: 

:f ~ 
:s: CD 

:I: ·---+С о :t Q) u.. ro :I: ·s- а. -е- -е- ro 2 :s: Q) 2 1-
-е- а::' 

a::i (\'\ 

Q) ro Q) 3 CD Q) 1- ::f CD :s: :s:: о ::r 1- 2 о о u о :s: ro 1- u.. CD 
:s: с: :х:: о ::х:: > а. 

-е- 2 3 и' х 
-е- о а. ro х > ro u.. Q) 

Q) 1- (\'\ о Q) 
L- rr') 

2 о :s: о 2 о 
:х:: с: ::х:: -

235/55 R17 lOЗV с в 69 Db ДА 
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Понуђач ,Аутоцентар-Меркур"д.о.о., Бања Лука је у својој понуди број 19-011-00/ 000 од 
12.04.2019. године у Анексу 2. под ставком 12. (страна 6) доставио зимску гуму следећих 
карактеристика : 

Потребна 

димензија 

235/55 R17 103V XL с в 

QJ 

:i:: 
QJ 
:z: 
> 
~ ~ 
:t :s: 

.~ .с 
:s: QJ 
::1 С1) 

:s: 
-& 
QJ 
о 

:::i::: 

69 Db НЕ 

Увидом у Понуду понуђача ,Аутоцентар-Меркур"д.о.о., Бања Лука, Комисија за јавну набавку 

је констатовала да је понуђач у својој понуди број 19-011-00/000 од 12.04.2019. године, за 
наведену гуму (страна 6) понудио гуму која не посједује заштитни руб за Фелну 

(MFS,FR,FSL,RPB или еквивалентна ознака), при чему ни је поступио у складу са Захтјевима 

из Анекса 2. Тендерске документације. 

3. Уговорни орган је у Анексу 2. Тендерске документације за набавку вањских аутомобилских 
гума за потребе МХ ЕРС-а (Ставка 20) захтјевао од Понуђача да доставе гуму следећих 
карактеристика : 

Потребна 

димензија 

215/60 R17 104Н Е с 

QJ 

:i:: 
QJ 
:z: 
> 

ID c:f 
1- о 

~ :s; 
·~.с 
:s; QJ 
::1 С1) 
:s; 

-& 
QJ 
о 

:::i::: 

71Db 

s: 
с::: 
s: ro 

ДА 

:i:: 
1-
::i: -
QJ ~ 
с::: ro 
ro :i:: 
(%) м 
s: о 
(%) 

:z: 
QJ 

Понуђач "Аутоцентар-Меркур"д.о.о., Бања Лука је у својој понуди број 19-011-00/000 од 
12.04.2019. године у Анексу 2. под ставком 20. (страна 8) доставио зимску гуму следећих 
карактеристика : 

QJ 
QJ 

c:t: 
QJ s: :t :i:: с::: :i:: QJ ro о :s: ro s: I 

ro 
:i:: 

QJ 1- м s: ro 
м 

1- (%) 1- :s: :z: ro 
а) 

о. ro I :s: :i: ro .с > ~ ID I 

ID :f c:t: QJ о. c:t: QJ :f QJ ID c:t: > а.. 1- -s I 
Потребна о ·s- о о ·s- (%) 1- о о. > cr: 

QJ ro 
1- QJ ro ro I -1' :z: ::1 ..... ::1 QJ :i:: :s: :i:: .с :s: QJ :s: ~ QJ :s: о. с::: V') с::: ro s: :s: :i:: :i:: ro 

димензија 
QJ QJ :f -& :f ~ -& 

(%) ·~.с о 1-
QJ u.. 

(%) :i:: 
·~ о. ro ~ s: QJ ~ -& cr:' м s: QJ ro QJ 3 С1) QJ 1- ::1 С1) :s: s: о 
::1 1- ~ о о u о :s: ro 1- u.. (%) 

s: с: :::i::: о :::i::: > о. 
-& ~ 3 V')' :z: 

-& о о. ro :z: > ro u.. QJ 
QJ 1- м о QJ 

L... м 

~ о s: о ~ о 
:::i::: с: :::i::: -

215/60 R17 104/102Н Е с 71Db НЕ 

Увидом у Понуду понуђача ,Аутоцентар-Меркур"д.о.о ., Бања Лука, Комисија за јавну набавку 

је констатовала да је понуђач у својој понуди број 19-011-00/000 од 12.04.2019. године, за 
наведену гуму (страна 8) понудио гуму која не посједује заштитни руб за Фелну 

{MFS,FR, FSL,RPB или еквивалентна ознака), при чему није поступио у складу са Захтјевима 

из Анекса 2. Тендерске документације. 
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Узимајући у обзир све претходно наведено, а поступајући у складу са одредбама члана 68. 
став 1. и 4. тачка и) Закона о јавним набавкама и Анексом 2. Тендерског документа, Комсија 
констатује да се понуда понуђача "Аутоцентар-Меркур"д.о . о., Бања Лука одбацује као 

неприхватљива, те се неће узимати у разматрање. 

Након детаљне провјере докумената који су захтјевани у Тендерској документацији, 

утврђено је да понуда Понуђача "Триал"д.о.о., Требиње задовољава квалификационе 

критеријуме и да ће бити предмет даљег оцјењивања. 

У даљем раду комисије настављено је оцјењивање валидне понуде . 

Тендерском документацијом је утврђено да је критеријум за додјелу уговора најнижа 

цијена технички задовољавајуће понуде. 

У складу са претходним, креирана је збирна ран г листа у складу са којом је утврђен и 

њихов сукцесивни ред: 

Укупна цијена понуде Понуђени 
Укупна цијена са 

РБ Понуђач урачунатим попустом 
(без урачунатог ПДВ-а) попуст 

{без урачунатог ПДВ-а) 

1 "Триал"д.о.о . , Требиње 50.686,00 км о 50.686,00 км 

Поређењем понуда утврђено је да је "Триал"д.о .о., Требиње, КОЈИ Је задовољио тражене 

квалификационе услове за учешће у поступку предметне набавке, примјењујући критеријум 

за додјелу уговора утврђен у Одлуци о покретању поступка набавке и тендерској 

документацији - најнижу цијену, доставио прихватљиву понуду број : 1504/2019 од 

ОЗ.04. 2019. године у износу од 50.686,00 КМ без ПДВ-а за евалуациони број јединица. 

Из наведених разлога, на основу члана 70. става (1), (2), (З) и (6) Закона о јавним набавкама 
( 11 Сл . гласник БиХ", број З9/14) примјеном критеријума најниже цијене у складу са 

одредбама члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама (11Сл. гласник БиХ", број 
39/14) и 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. став 1. тачка д) 
Закона о јавним набавкама,на начин прописан одредбама члана 99. Закона о јавним 
набавкама. 

Доставити: 

Понуђачима, 

Комисији за набавке, 

ЗА УПРАВУ ДРУШТВА 

Дирекцији за економско-финансијске и комерцијалне послове, 

Архиви а/а. 
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