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снову члана 70. става (1), (2), (З) и (6) Закона о јавним набавкама ("Сл . гласник БиХ", бр 

4) примјеном критеријума најниже цијене у складу са одредбама члана 64. став 1. тачк 
акона о јавним набавкама ("Сл . гласник БиХ", број 39/14) и члана 48. став 1. тачка 

Ста а Матичног предузећа, на Препоруку Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду с 

пр поруком за додјелу уговора о набавци број: 03/1-118-2/21 од 13.01.2021. године, 

пку јавне набавке сервисирања штампача, факс уређаја и копир апарата за потребе М 

ктропривреде РС" М.П. а.д за 2021.годину, Управа Друштва, доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1. 
При вата се Препорука Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду са препоруком з 

до елу уговора о набавци број: 03/1-118-2/21од13.01.2021. године: 

за јавну набавку услуга сервисирања штампача, факс уређаја и копир апарата 

канцеларије у Требињу - ЛОТ 1, уговор се додјељује понуђачу "Dimex -
SpгingAir"д.o.o. Требиње, који је доставио најнижу цијену, за евалуационе количине 

које служе само за оцјену и поређење понуда по цијени од 24.480,35 КМ без ПДВ-а, са 

којим ће се закључити оквирни споразум и уговор у износу од 25.000,00 КМ без ПДВ
а, по коначности одлуке о избору најбоље оцијењеног понуђача до максималне 

процијењене финансијске вриједности, с обзиром на то да се, са сигурношћу, не могу 

процијенити тачне количине, које ће се реализовати према стварним потребама 

Уговорног органа, а у складу са Тендерским документом и прихваћеном понудом; 

• за јавну набавку услуга сервисирања штампача, факс уређаја и копир апарата 

канцеларије у Бања Луци - ЛОТ 2, уговор се додјељује понуђачу " Dimex -
SpringAir"д.o.o. Требиње, који је доставио најнижу цијену, за евалуационе количине 

које служе само за оцјену и поређење понуда по цијени од 14.962,32 КМ без ПДВ-а, са 

којим ће се закључити оквирни споразум и уговор у износу од 15.000,00 КМ без ПДВ

а, по коначности одлуке о избору најбоље оцијењеног понуђача до максималне 

процијењене финансијске вриједности, с обзиром на то да се, са сигурношћу, не могу 

процијенити тачне количине, које ће се реализовати према стварним потребама 

Уговорног органа, а у складу са Тендерским документом и прихваћеном понудом; 

Члан 2. 
У скл ду са чланом 98. став (2), тачка а) Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ, 

број 9/14) приједлог оквирног споразума и уговора доставиће се на потпис изабраном 
пону ачу "Димекс Спринг дир" д.о .о . Требиње. 

Регист вона нод Основног Суда у Требињу, Рјешењем број 062-О·РЕГ-18-000517 од 20.12.2018.год., под 

матичним регистарским бројем 01756192 
Жиро рачуни: 

НЛБ Ро1в ~но бонно о.д. Бањо Луно: 562-008-00000195-03, Ново бонно о.д. Бањо Луно: 555-009-00003093-95 
Сберб нн о.д. Бањо Луно: 567-443-10000445-42, Unl Credit Bonk о. д. Бањо Луно: 551-030-00010905-37, 

Комерц 'опна бонно о.д. Бањо Луно: 571-080-00000045-88, lntesa Sanpaolo banka" д.д. Сарајево : 154-921-
20097590-97 



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

ко ерцијалне послове и Дирекција за опште послове. 

Члан 4. 
Ов одлука објавиће се на wеб-страници www.ers.ba, истовремено са упућивање 

по уђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став ( ) 
Зак на о јавним набавкама . 

Члан 5. 
одлука ступа на снагу по коначности исте,и доставља се свим понуђачима који с 

вовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавни 

Образложење 

Пос упак јавне набавке покренут је доношењем Одлуке о покретању поступка набавк 

сер исирања штампача, факс уређаја и копир апарата за потребе МХ "Електропривреде РС 

М .. а .д за 2021 .годину, број: 03/1-3050-1/20 од 15.12.2020. године. 

Јав а набавка је проведена методом отвореног поступка са закључивањем оквирно 

спо азума на период од 12 мјесеци у складу са одредбама члана 25. и З2. Закона о јавни 
наб вкама (Службени гласник БиХ 39/14). 

Оба јештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки под бројем 385-1-2-289-3 
104 20 од 15.12.2020. године. 

вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 40.000,00 КМ (словима: 

и WlOO КМ). 

Ком сија за јавну набавку именована је Рјешењем в.д. Генералног директора број: 03/1-
305 -2/20 од 15.12.2020. године. 

Ком сија за јавну набавку доставила је Извјештај о раду са препоруком за додјелу уговора о 

наба ци број: 03/1-118-2/21 од 13.01.2021. године, са препоруком о избору најповољнијег 
пон ача у отвореном поступку јавне набавке сервисирања штампача, факс уређаја и копир 

апар та за потребе МХ "Електропривреде РС" М.П . а .д за 2021.годину. 

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

прав лно извршила отварање и оцјену једне приспјеле понуде, о чему је сачинила 

арајући записник, у којима је утврђено да је достављена једна понуда, која је 

времено запримљена. 

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

потп но, извршила оцјену квалификованости кандидата те оцјену приспјеле понуде, у складу 

са критеријумима из Одлуке о покретању поступка набавке сервисирања штампача, факс 

уређ ја и копир апарата за потребе МХ "Електропривреде РС" М.П. а.д за 2021.годину и 

тенд реке документације - најнижа цијена . 

У пос пку оцјене проведеног поступка, Управа Друштва није нашла разлоге, неправилности 

ропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије 

у набавку. 
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Наи е, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избо 

нај овољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконски 

акт ма, интерним актима и тендерском документацијом. 

Уви ом у приложену документацију, неспорно је да је група понуђача доставила слиједећ 

пон ду: 

р дни 
Укупна цијена Понуђен Укупна цијена са 

рој 
Назив понуђача понуде и урачунатим 

(без ПДВ-а) попуст попустом( без 

урачунатог ПДВ-а) 

1 11Димекс Спринг дир" Лот 1-24.480,35 КМ 
0,00 

Лот 1- 24.480,35 КМ 
д.о.о. Требиње Лот 2 - 14.962,32 КМ Лот 2 - 14.962,32 КМ 

Ком сија за набавке је на затвореном састанку дана 13.01.2021. године, приступила провјери 
вал дности достављених докумената, тј . утврђивању квалификованости понуђача у складу 

са з хтјевом из Тендерске документације. 

Нак н детаљне провјере докумената који су захтјевани у тендерској документацији, 

утвр ено је да је приспјела понуда задовољава квалификационе критеријуме и да ће бити 

пре мет даљег оцјењивања. 

Утвр ено је да је понуђач "Димекс Спринг Аир" д.о.о . Требиње, задовољио тражене 

квал фикационе услове за учешће у поступку предметне набавке, примјењујући критеријум 

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

док ментацији - најнижу цијену, доставио прихватљиву понуду број: 49/20 од ЗО. 12 . 2020. у 

изн су од за Лот 1 - 24.480,З5 КМ и Лот 2 - 14. 962,З2 КМ без ПДВ-а . Због немогућности 

тачн г утврђивања количине роба и услуга, закључује се оквирни споразум до максималне 

про ијењене вриједности за Лот 1 - 25.000,00 КМ без ПДВ-а, односно за Лот 2 - 15.000,00 
КМ ез ПДВ-а, а према јединичним цијенама из достављене понуде (за евалуационе 

коли ине) које се неће мијењати у периоду трајања уговора, а који ће се реализовати према 

ства ним потребама Уговорног органа . 

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

одр бама члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама ("Сл . гласник БиХ", број 

З9/1 ) и члана 48. став 1. тачка 7. Статута Матичног предузећа, одлучено је као у члану 1. ове 
Одл ке . 

ПОУ А О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Доста ити : 

Понуђачу, 

Комисији за набавке, 

Дирекцији за економско-финансијске и комерцијалне послове, 

Архиви а/а. 

101. Закона о 
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