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МХ "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње покренуо је 
јавну набавку доуrоварања додатних испорука конtултантских услуrа у поступку . 
реализације пројекта реструктурирања електродистибутивних предузећа у систему МХ 

ЕРС-а и успостављања Јавног снабдијевања, те вам у складу са тим упућује овај Позив за 

доставу понуде. 

У складу са чланом 23. став (1) , тачка под б} Закона о јавним набавкама, позивамо вас да 
доставите понуду за доуговарања додатних испорука консултантских услуга у поступку 

реализације пројекта реструктурирања електродистибутивних предузећа у систему МХ ЕРС-а и 

успостављања јавног снабдијевања. Уз Позив за достављање понуде достављавамо вам и 

техничка спецификација услуга односно пројектни задатак који су предмет овог Позива. 

1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

Предмет набавке је доуговарања додатних испорука консултантских услуга у поступку 

реализације пројекта реструктурирања електродистибутивних предузећа у систему МХ ЕРС-а 

и успостављања јавног снабдијевања. 

Поступајући у складу са обавезама које произилазе из Реформске агенде за Босну и 

Херцеговину за период 2015-2018. године, те у вези с тим и са Акционим планом који је 
Влада РС донијела 2017. године, а извјештај израдила у јануару мјесецу 2019. rодине, МХ 
"Електропривреда РС" је у аеrусту мјесецу 2018. године покренула активности на 

реорганизацији дистрибутивних предУзећа у систему МХ ЕРС-а, с циљем раздвајања 

тржишних од нетржиwних дјелатности у е11ектроенергетском сектору. 

Пројекат реорганизације електродистрибутивних предузећа у систему МХ ЕРС-а и 

успостављања јавног снабдијевања представља један од најкомплекснијих пројеката 

трансформације у региону. До сада је пројекат укупно трајао 15 мјесеци, током којих се 
посвећено радило на анализи стања, дефинисању новог начина рада и детаљног дизајна . 

Пројекат је тренутно у пуном замаху фазе имплементације, те је препознат као изузетно 
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важан дио стабилизације и унапређења пословања МХ ЕРС као компаније од стратешког 

значаја за Републику Српску. 

Реализација Фазе 2 Пројекта реструктурирања електродистрибутивних предузећа у систему 
МХ ЕРС-а и успостављања јавног снабдијевања, проводи се уз асистенцију консултантске 

куће "PгicewateгhouseCoopeгs Savjetovaпje d.o.o. Zagreb". Како је ријеч о веома сложеном 
пројекту, који је доведен до фазе конкретне имплементације у дистрибутивним 

предузећима из којих је потребно издвојити дјелатности производње и снабдијевања 

електричном енергијом и успоставити нови1 функционални модел управљања до 31.12.2020. 
године, с наставком подршке унапређењу и стабилизацији пословања до 15.03.2021. године, 
потребно је обезбиједити услове за наставак ангажовања консултантске куће до потпуне 

реализације пројекта . 

Консултантска кућа која је у досадашњим фазама активности као подршка, ангажована је од 

стране Владе Велике Британије, која је пројекат финансирала средствима за подршку . 
реформама у БиХ . 

На бази закљученог Споразума о разумијевању и сарадњи, Консултант је након 20.03.2020. 
године, без накнаде и било каквих обавеза које из њега проистичу за споразумне стране, 

наставио надзор над имплементацијом финалног дизајна организације дистрибутивне 

дјелатности у будућим оде-овима. 

С обзиром да је уговорна обавеза PwC-a истекла 20.3.2020, те да ангажман по наведеном 
Споразуму истиче 31.08.2020. године, а због дубинског разумијевања тренутних активности 

у МХ ЕРС а .д. и будућих напора потребних за финализирање свих пословних и регулаторних 

императива, од велике је важности да МХ ЕРС а.д. добије додатну савјетодавну и 

имплементациону подршку од PwC-a у периоду 31.08.2020. - 15.03.2021.године. 

На основу утврђеног чињеничног стања неопходно је извршити доуrоварање додатних 

услуга под истим условима и у складу са основним Уговором који је важио до 20.03.2020. 
године и Споразумом о разумјевању и сарадњи број: 01-1127-2/20 од 29.04.2020. године а 
који престаје да важи 31.08.2020.rодине, с тим да укупна вриједност додатних испорука · 
услуга по овом Анексу не може прећи 30% од вриједности основног уговора 

2. УСЛОВИ НАБАВКЕ 

Рок за вршење услуге: 15.03.2021. године 

Рок за почетак вршења услуге: у континуитету, одмах по закључењу уговора о 
наставку активности на реализацији Фазе 2 Пројекта реструктурирања 

електродистрибутивних предузећа у систему МХ ЕРС-а и успостављања јавног 

снабдијевања, а по истеку уговора по основу којег је консултантска кућа била 
ангажоеана до 20.03.2020. године и по Споразуму о разумијевању и сарадњи број 01-
1127-2/20 од 29.04.2020. године, без накнаде, до 31.08.2020. године 

Мјесто извођења услуга: МХ 11 ЕРС11 Матично предузеће а .д. Требиње 

Начин обезбјеђења средстава (извори и динамика) 

Извор: 

Властита средства редовне дјелатности Матичног предузећа. 

Постоји извјесна могућност обезбјеђења донаторских средстава за чију је додЈелу поступак 

no захтјеву ресорног Министарства, а посредством Министарства спољне трговине и 

економских односа Босне и Херцеговине, путем Амбасаде Велике Британије . Алокација 

потенцијалних донаторских средстава на постојеће и будуће пројекте реструктурирања МХ 

ЕРС-а, у пуној је надлежности и дискреционој одлуци Амбасаде Велике Британије. 
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Динамика плаћања: 

Плаћање су планирана по финалним испорукама PwC-a эа сваки од планираних 

сегмената пројекта, одобреним од стране предстваника пројекта испред МХ ЕРС-а; 

Припрема и одобрење финалног документа нових коефицијената ОДС-ова до 

30.11.2020. године; 
Припрема и одобрење финалног документа за усвајање нове организације ОДС-ова 

до 31.12.2020. године; 
Припрема и одобрење финалног документа за усвајање нове организације ЈС до 

31.12.2020. године; 
ПМО подршка у раду нове организације дјелатности дистрибуције и ЈС до 28.02.2020. 
године; 

Припрема и одобрење финалног документа за процјену вриједности производних 

постројења која су била предмет издвајања из дистрибутивних предузећа до 

1.11.2020. године; 

Рок за плаћање фактура појединих испорука је 60 дана од датума издавања фактуре, с . 
тим што прва фактура доспјева на плаћање од 01.01.2021. године; 

Добављач услуга је дужан да уэ понуду достави потписану Изјаву о начину плаћања 

која је дата у Анексу З овог Позива за доставу понуде; 

Цијена понуде се доставља с цијеном у конвертибилним маркама (КМ) без ПДВ-а . 

Цијена је непромјењива. У цијену понуде морају бити урачунати сви трошкови и 

попусти . 

3. ПРАВО ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 

Право на достављање понуде има добављач којем је додјељен основни уговор, те се 

у складу са наведеним и полазећи од тога да је испуњеност квалификационих услова 

провјерена приликом додјеле основног уговора када је добављач испунио све 
квалификационе услове за извршење предметног посла. На основу претходно · 
наведеног, позивате се да доставите понуду за доуговарања додатних испорука 

консултантских услуга у поступку реализације пројекта реструктурирања 

електродистибутивних предузећа у систему МХ ЕРС-а и успостављања јавног 

снабдијевања, а према захтјевима датим у овом позиву. 

Након достављања и отварања понуде Уговорни орган ће, узимајући у обзир предмет 

овог Позива и поднесену понду, цијенити потребу провођења преговора . 

4. САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

Образац за понуду (испуњен и поmисан од стране понуђача) -Анекс 1; 
Образац за цијену понуде (испуњен и потписан од стране понуђача) - Анекс 2; 
Изјава о начину плаћања (испуњен и потписан од стране nонуђача)-Анекс 3. 

S. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДЕ 

Понуде се предају на протокол уговорног органа или путем поште, на адресу уговорног 

органа, у затвореној омотници на којој, на предњој страни омотнице, мора бити наведено: 
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МХ "Електропривреда Републике Српске" ·Матично предузеће а.д. Требиње, 

Сtепе Степановића бб, 

89101 Требиње 

Понуда за набавку доуrоварања додатних испорука консултантских ycnyra у поступку 

реализације пројекта реструктурирања електродистибутивних предузеhа у систему МХ 
ЕРС-а и успостављања јавноr снабдијевања 

Бројнабавке: .2.DЈ;Л 20 

"НЕ ОТВАРАЈ" 

Понуђач мора доставити понуду и путем електронске поште на e-mall anezlc@ers.ba уз 
обавезу да оригинал достави на протокол уговорног органа или путем поште на адресу 

уговорног органа, претходно наведено у тексту. 

Рок за доставу понуде је до 31.08.2020. rодине до 09:00 сати. 

За УПРАВУ ДРУШТВА 

r директора 
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