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Поштовани, 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

У име Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. 

Требиње, позивамо Вас да доставите понуду у поступку додјеле уговора за набавку услуга из 
области едукације за комуникацију, промоцију и маркетинг. Процедура јавне набавке ће се 

обавити у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 11 дио Б. 
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", бр. 66/19). 
Овај позив за достављање понуда ће бити објављен дана 29.01.2020. на веб страници 
уговорног органа www.eгs.ba. 

1.ОПШТИ ПОДАЦИ 

1.1.Подаци о Уговорном органу 

Уговорни орган: МХ "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. 

Требиње 

Адреса: Степе Степановића б.б., 89101 Требиње 
ЈИБ/ИБ: ЈИБ уговорног органа: 4401355450006 

ИБ уговорног органа: 401355450006 
Телефон: 059/277-101 
Факс: 059/277-193 
Веб страница: www.ers.ba 

1.2.Подаци о особи задуженој за контакт 

Контакт особа: Ана Бокоњић Буха 

Телефон: 059/277-215 
Факс: 059/277-120 
Е-маил: abokoпjic@ers.ba 

2.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

Предмет јавне набавке обухвата пружање услуга стратегије успостаљања Службе 

заједничких послова за комуникацију, промоцију и маркетинг за МХ "Електропривреда 

Регистровано код Основног Суда у Тргбuњу, Рјешен.ем број 062·0-РЕГ-18-000517 од 20.12.2018.rод .• под 
матичним реrистарским бројем 01756192 

Жиро рачуни: 

НЛБ Развојна банка о.д. Бањо Лука: 562-008·00000195·03, Ново бенко о.д. Бања Лука: 555-009-00003093-95 
Сберба1<к а.<1. Бањо Лука: 567-443-10000445-42, Unl Credit Bank а.<!. Бањо Лука: 551-030-00010905·37, 

Номерцијално бон/Ю а.д. Бон.о Лука: 571-080-00000045-88, lntesa Sanpao1o banka" д.д. Сарајево: 154-921-
20097590-97 



Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње. У ту сврху потребно је обезбједити 
пружање сљедећих услуга: 

Дефинисање циљева комуникације 

Дефинисање интерне и екстерне стратегије комуникације 

Израда нове организационе структуре сектора комуникација, дефинисање система 

извјештавања, надлежности и одговорности 

Организација неопходних тренинга за запослене у сектору комуникација: Основне и 

напредне ПР технике и алати, медијски - јавни наступ, nрезентацијске вјештине, 

кризне комуникације - offliпe и online , управљање профилима на друштвеним 
мрежама и комуникација на вебу, организација догађаја 

Тренинг у трајању од три дана који обухвата сљедеће комуникацијске цјелине: 

-увод у односе са јавношћу - шта је ПР у 21. вијеку? 
-како ефективно комуницирати са медијима 

-кризна комуникација данас 

Ознака из ЈРЈН: 80500000-9 Услуге обуке 

3.ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСf НАБАВКЕ 

Процијењена вриједност набавке је 75.000,00 КМ без ПДВ-а. 

4.КРИТЕРИЈ Зд ИЗБОР ПОНУДЕ 

Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критерија најниже цијене. 

Добављачи могу понудити само једну цијену и не могу је мијењати. 

Плаћање извршених услуга ће се вршити у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања 
фактуре. 

S.УСЛОВУ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ МОРАЈУ ИСПУНИТИ (КВАЛИФИКАЦИЈА) 
5.1.Да би учествовали у поступку јавне набавке понуђачу морају испунити сљедеће услове: 

а) да су регистровани за обављање предметне дјелатности у складу са чланом 46. Закона 

б) у складу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ, уговорни орган 
ће одбити понуду уколико је добављач који је доставио понуду, дао или намјерава дати 

садашњем или бившем запосленику уговорног органа поклон у виду новчаног износа или у 

неком другом облику, у покушају да изврши утицај на неки поступак или на одлуку или на 

сам ток поступка јавне набавке 

ц) понуђач мора поседовати искуство у области комуникације и израде стратегије 
комуникације 

д) познавање начина рада и организације комуникације у великим предузећима 

е) понуђач мора имати међународно цертифициран програм за едукацију и тренинг 

запослених у области односа са јавношћу 

ф) познавање начина пословања и функционисања система попут Електропривреде 

Републике Српске и/или спровођење конкретних едукативних програма 

г) Понуђач мора поседовати искуство са тренинзима и школама у области комуникације у 

више земаља региона Западног Балкана 
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5.2.У сврху испуњења услова из тачке 5.1. понуђачи требају да доставе сљедеће доказе: 

а) копија рјешења о упису у судски регистар или актуелни извод из судског регистра 

б) Изјаву из члана 52. став (2) Закона 

ц) у складу са чланом 50. став (1) тачка а) понуђач мора доставити списак извршених уговора 
у вези комуникације и израде стратегије комуникације, у складу са чланом 48. став (2) 
Закона, уз потврду коју даје друга уговорна страна о њиховој реализацији, минимум три 

потврде, укупне вриједности 75.000,00 КМ без ПДВ-а у последње три године 

д) изјава достављена од стране понуђача, да познаје начин рада и организације 

комуникације у великим предузећима 

е) доставити кратак опис програма и потврду одговорног лица понуђача 

ф) минимум један пројекат у последње три године из којег је видљиво да понуђач познаје 

начина пословања и функционисања система попут Електропривреде Републике Српске 

и/или спровођење конкретних едукативних програма - опис пројекта 

г) потребно је доставити изјаву са описом искуства и минумум двије референце у двије 

различите земље, из којих је видљиво да понуђач има искуство са тренинзима и школама у 

области комуникације у више земаља региона Западног Балкана, у складу са чланом 48. став 
(2) Закона 

б.ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР 

Уговор се закључује на период од 6 мјесеци. 

7.НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 

Понуде се достављају на адресу уговорног органа у затвореној коверти на којој мора бити 

наведено: 

-назив и адреса уговорног органа 

-назив и адреса поfуђача 
б . б . '!,СЈ; 'Ј,__о - рОЈ на авке. "" ". 

-назив предмета набавке : Набавка услуга из области едукације за комуникацију, промоцију и 

маркетинг 

-назнака "НЕ ОТВАРАЈ" 

8.АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОНУДЕ 

Понуде се достављају на адресу: МХ "Електропривреда Републике Српске" Матично 

предузеће а.д. Требиње, Степе Степановића бб, 89101 Требиње, најкасније до 13.02.2020. 
до 10:00 часова. 
Понуде које буду достављене на протокол уговорног органа након истека овог рока, неће се 

узети у разматрање. 

9.ПРЕГОВОРИ 

Уговорни орган задржава право да позове понуђаче на преговоре након пријема понуда, 

уколико оцјени на основу достављених понуда да су преговори неопходни. Преговори ће се 

проводити у складу са чланом 9. Правилника, а сви понуђачи који благовремено доставе 
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понуде ће бити обавјештени о датуму и термину вођења преговора. Ако се уговорни орган 

одлучи на провођење преговора именоваће Комисију за набавку. 

10.ПРЕУЗИМАЊЕ ДОДАТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

Сви заинтересовани понуђачи могу преузети Образац за понуду и Образац за цијену понуде 

до 13.02.2020., достављајући писмени захтјев за преузимање образаца Служби за јавне 
набавке, на адресу назначену у овом позиву. Званично преузимање ове документације је 

услов за достављање понуде. 

11.ПРАВНА ЗАШТИТА 

Понуђачу могу изјавити жалбу на овај поступак набавке у року од 10 (десет) дана од дана 
објаве ех апtе обавјештења о транспарентности, или у року од 30 (тридесет) дана од дана 
објаве обавјештења о додјели уговора ако еп ante обавјештење о транспарентности није 
објављено. 

вић, дипл.маш.инж. 
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