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1 На осно у члана 64. став 1. тачка 6), ч.nана 70. става 1., 3. и 6., члана 90. Закона о јавним 
набавка а ("Сл. гласник БиХ", број 39/14}, члана б. став 1. Правилника о поступку директн1 
сnоразу а ("Сп. гласник БиХ", број 90/14), члана 7. став 6. Правилника о условима и начи1у 
провође а поступка директног споразума за јавну набавку роба, услуга и радова број. 
1.1/01-3 4·2/15 -од 26.02.2015. године и члана 48. став 1. тачка 7. Статута, на Препору~ 
Дирекц е за економско·финансијске и комерцијалне послове ИНТ: 2515/20 од 01. 12 .2о~р 

поступку јавне набавка банкарске гаранције, у износу од 100.000,00 КМ, за nери'1 
есеци, као гаранција за локално увозно царињење електричне енергије, Управ 
на сједници одржаној дана 01.12.2020. године доноси r 

! 
ОДЛУКУ 

о избору најповољнијеr понуђача 

Члан 1. 
Прихват се Препорука Дирекције за економско-финансијске и комерцијалне послове И~ 
2515/20 од 01.12.2020.rодине и уговор за jaвt.ty набавку банкарске rаранције, у износу о 
100.000, О КМ, эа .период од 12 мјесеци, као гаранција эа 11ока11но увозно царињеf 
електри не енергије, проведен поступком директног споразума, додјељује се понуђач 
пНова б нка" а.д. Бања Лука, по Понуди која је на протоколу уговорног орrана евидентираh 
под бро м: 03/1-2771-S/20 од 2 7.11. 2020. rодине, у износу од 2.900,00 КМ без ПДВ-а. 1 

Члан 2. 
Уговор есе доставити на потпис изабраном понуђачу "Нова банка" а .д. Бања Лука . 1 

1 Члан 3. ! 
За извр ење ове одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за економско - финансијск~ 
момерц јалне nocnoae и Дирекција за снабдијевање електричном енерrијом. 1 

Члан 4. 1 
Ова о ука објавит ће се на wеб·страници www.ers.ba, истовремено са уnућива"lе 
понуђач који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (б) Законf! о 
јавним абавкама. 1 

1 Члан 5. Ј 
ка ступа на снагу по коначности исте и доставља се понуђачу који је учествовао у 

1 постуnк Јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о Јавним набавкама. 1 
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Образложење 

Поступа јавне набавке покренут је доношењем Закључка Управе Матичног предузећа 
у поступка набавку банкарске гаранције, у износу од 100.000,ОО КМ, за период о 
и, као гаранција за локално увозно царињење елеитричне енергије, број : 01-268~ 

4.11.2020. године. 

Јавна на авка је проведена поступком директног споразума. 
Проције ена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је до 6.000,00 км . 

Писмен Позив за доставу приједлога цијене упућен је понуђачу "Нова банка" а .д. Бањ 
1 Лука, бр Ј: 03/1-2771-2/20 од 16.11.2020. године, . те након анализе достављеног nриједлоr· 

цијене, nућен је Позив за доставу понуде број: 03/1-2771-4/20 од 24.11.2020. године. 

Након д стављене понуде од понуђача "Нова банка" а .д. Бања Лука, која је на nротокоА 
• ' 1 уrоворн r органа евидентирана под бројем: 03/1-2771-5/20 од 24.11.2020. године у изно~ 

од Z.90 ОО КМ без ПДВ-а, Дирекција за економско - финансијске и комерцијалне nocлoQ 
достави а је дана 01.12.2020. године Препоруку Управи да донесе одлуку о доДјели уrовоЈ 
у nредм ту јавне набавке банкарске гаранције, у износу од 100.000,00 КМ, эа период од ~ 
мјесеци као гаранција за локално увозно царињење електричне енергије. 1 

: 
i У посту ку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Дирекција f 

економ о • финансијске и комерцијалне послове, правилно изорwи11а оцјену nрисnјел 
! понуде, у складу са критеријумима из Захтјева за набq~еку Дирекције за снабдијевањ 

електри ном енергијом. У поступку оцјене проведеног поступка, Управа Друштва није наwл 
разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ ~ 
неnрихв тање Препоруке Дирекције за економско • финансијске и комерцијалне nоспове. i 
Из наве ених разпоrа, на основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. става 1., 3. и 6., члана 91: 
Закона јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", број 39/14), члана 6. став 1. Правилника 
постуnк директног споразума ("Сл . гласник БиХ", број 90/14), члана 7. став б. Правилника 
условим и начину провођења поступка директног споразума за Јавну набавку роба, услуга ! 
радова рој: 1.1/01-374-2/15 од 26.02.2015. rодине и члана 48. став 1. тачка 7. СтатvТ 
Матичн r nредузе~а. одлучено је као у члану 1. и 2. 1 

ПОУl<А ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 1 

У склад са одредбама члана 7. став 7. Правилника о условима и начину провођења nocтyn~ 
директн r споразума за ја.ону набавку роба, услуга и радова број: 1.1/01-374-2/15 q 
26.02.20 5. rодине, против ове Одлуке не може се изјавити жолба. i 

ЗА УПРАВУ ДРУШТВА ј 

ено: 

нуђачу, 

рекцији за опште послове, 

рекцији за економско - финансијске и комерцијалн~ послове, 
А )(иви а/а. 
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