Мјешовити Холдинг
"Електропривреда Републике Српске"
Матично преду3еће, а.д. Требиње
МХ "ЕРС" - мп о.д. Требиње Степе Степоновиhа 6.6. 89101 Требиње
Тел:

+387 (59) 277101.; Фокс ..-387 (59) 277120 www.ers.bo E-moil: elektroprivredo@ers.Ьo
ЈИБ: 4401355450006 ИБ: 401355450006

Број: ОЗ/1 -890-G/20
Датум :

15.04.2020.

године

На основу члана

64. став 1. тачка б) , члана 70. става 1., З. и 6., члана 90. Закона о јавним
6. став 1. Правилника о поступку директног
с поразума (" Сл. гласни к БиХ ", број 90/14), члана 7. став 6. Правилника о условима и начину
набавка м а (" Сл . гласник БиХ ", број З9/ 14 ), члана

провођења поступка директног споразума за јавну набавку роба , услуга и радова број :

1 . 1/01-З74- 2/ 15 од 26.02.2015. године и члана 48. став 1. тачка 7. Статута, на Препоруку
Дирекције

14.04.2020.

за

економс ко-финансијске

године,

у

поступку јавне

и

комерцијалне

набавке алата

и

послове,

број:

ИНТ:

електро-материјала

797/ 20 од
за

редовно

одржавање Управне зграде МХ ЕРС- а у Требињу, Управа Друштва ,доноси
ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача

Члан

1.

Прихвата се Препорука Дирекције за економско-финансиј ске и комерцијалне послове, број :
ИНТ :

797/ 20 од 14.04.2020. године и уговор за јавну набавку алата и електро-матер ијала за

редовно одржавање Уп равне зграде МХ ЕРС-а у Требињу, проведен поступком директног

споразума, додјељује се понуђачу "Сегмент" д . о . о. ,Требиње,по Понуди број 020-04/20 од

10.04.2020. године, у износу од 5.990,84 КМ без ПДВ-а .
Члан

2.

Уговор ће се до ставити н а потпис изабраном понуђачу "Сегмент" д.о .о ., Требиње .
Члан З .

За извршење ове одлуке з адужује се и овлашћује Дирекција за економско - финансијске и
комерцијалне послове и Дирекција з а Опште послове .
Члан

4.
Ова одлука објавит ћ е се на wеб-страници www.ers. ba, истовремено са упућивањем
понуђачу који ј е учеств о вао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о
јавним набавкама .
Члан

5.

Ова одлука ступа на с н а гу 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.

Образложење
Поступак јавне набавк е покренут је доношењем Посебне одлуке о покретању поступка
набавке алата и електр о-материјала за редовно одржавање Управне зграде МХ ЕРС-а у
Требињу, број : ОЗ/1-890- 1/20 од ОЗ.ОЗ.2020 . године.
Риисm~оно код Основно.? Судо у Требињу, Рјешењем број 062·0-РЕГ-18·000517 од 20.12.2018.rод., под
маrичним реrистгрским бројем 0 1756192
Жиро рочуни:
НЛБ Развојно бонко о.д. БоЊQ Луко: 5Б2·008-00000l95-03, Ново бонко о.д . БоЊQ Луко: 555-009-00003093-95

Сбербонн о.д. Бањо Луна: 567-443·10000445-42, Uni Credit Вапk а.д. Боњо Луна: S5l-030-000l0905· 37,
Комерцијална банка о.д. Бања Лука: Sll-080·00000045-88, lntesa Sanpaolo banka" д.д. Сарајево: 154-921·

20097590-97

Јавна набавка је проведена поступком директног споразума .
Процијењена вриједн о ст јавне набавке без ПДВ - а је

6.000,00

КМ .

Писмени Позив за до ставу пр иј едло га цијене упућен је понуђачу " Сегмент" д . о.о ., Требиње ,

број: 03/ 1-890-2/ 20 од 30.03.2020. године, те је након анализе достављеног приједлога
циј ене, у пућен је По з и в за доставу коначне цијене , број : ОЗ/ 1 -890-4/20 од

08.04.2020. године .

Након достављене по нуде од понуђача " Сегмент" д. о.о .,Требиње, број 020-04/20 од

10.04.2020. године у и з носу од 5.990,84 КМ без ПДВ- а , Дирекција за економско-финансијске
и ком ерцијалн е посло в е доставила је дана 14.04.2020. године Препоруку Управи да донесе
одлуку о додјели угов о ра у предмету јавне набавне алата и е л ектро-материјала за редовно

одр жавање Управне згр аде МХ ЕРС-а у Требињу.
У поступку доношења ове одлуке, посеб н о су цијењене чињенице да је Дирекција за
економско - финансијске

и

комерцијалне

послове ,

правилно

извршила оцјену приспјеле

понуде, у складу са критеријумима из Захтјева за набавку Дирекције за Опште послове .
У поступку оцјене пров еде н ог поступка, Управа Друштва није нашла разлоге, неправилности
нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за не п рихватање Препоруке Дирекције
за економс ко - финансиј ске и комер цијалне послове .

Из наведених разлога , н а основу члана

64. став 1. тачка 6), члана 70. става 1., З. и 6., члана 90.
Закона о јавни м набав кама ("Сл. гласник БиХ ", број З9/ 14), члана 6. став 1. Правилника о
поступку директног с по р азума ( " Сл . гласник БиХ", број 90/ 14), члана 7. став 6. Правилника о
условима и начину про вођења поступка директног с поразума за јавну набавку роба , услуга и

радова број : 1 . 1/01 -З74- 2/ 15 од 26.02.2015. године и члана 48. став 1. тачка 7. Статута
Матичног предуз ећа, одлучено је као у члану

1. и 2. ове

Одлуке .

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈ Е КУ
У складу са одредбама ч лана

7.

ста в

7. Правилника

о условима и начину провођења поступка

директног споразума з а јавну набавку роба, услуга и радова број: 1 . 1/01-З74-2/15 од

26.02.2015. године, проти в ове Одлу ке не може се изјавити жалба .

ЗА УПРАВУ ДРУШТВА

Доставити:

понуђачу,
Дирекцији за економско-финансијске и комерцијалне послове,

Архиви а/а.

2/2

