
Мјешовити Холдинг 

"Електропривреда Републике Српске" 
Матично предузеће, а.д. Требиње 

МХ "ЕРС" -МП o.d Требиње Степе Оnепоновиhо б.б. 89101Треб1.1Ье 
Тел: +387 (59} 277101; Факс: +387 (59) 277120 WWll( ers.ba E-mail: elektщirivreda@ers.Ьo 

ЈИБ: 4401355450006 ИБ: 401355450006 

Број: 03/1-1216- 'f/21 
Датум: ОЗ.06.2021. године 

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 одредбама члана 64. став 1. тачка 
б) Закона о јавним набавкама ("Сл . гласник БиХ", број З9/14) и члана 48. став 1. тачка 7. 
Статута Матичног предузећа, на Препоруку Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду са 

препоруком за додјелу уговора о набавци број: ОЗ/1-1216-6/21 од 18.05.2021. године, у 

поступку јавне набавке мрежне и телекомуникационе опреме, на основу Закључка број: 01-
1767-1/21од02.06.2021. године Управа Друштва доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1. 
Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду са препоруком за 

додјелу уговора о набавци број: ОЗ/1-1216-6/21 од 18.05.2021. године и уговор за јавну 
набавку мрежне и телекомуникационе опреме, додјељује се: 

• За јавну набавку, испоруку, монтажу и конфигурисање NG-SDH (Next Gепегаtiоп 
SDH) уређаја - Лот 1, понуђачу "IRITEL" а.д. Београд који је доставио најнижу 

цијену, по Понуди број : 542 од 10.05.2021. године, у износу од 16.990,00 €, 
односно ЗЗ.229,55 КМ без ПДВ-а који се плаћа у БиХ, прерачунато по средњем 

курсу Централне банке БиХ, на дан отварања понуда . 

• За јавну набавку реконструкција и проширење пасивне рачунарске мреже и 

набавка активне мрежне опреме и набавка switcheva- ЛОТ 2, понуђачу "PROINTER 
ITSS" д.о.о. Бања Лука који је доставио најнижу цијену, по Понуди број: JN-14-
05/2021 од 14.05.2021.године, у износу од 159.898,05 КМ без ПДВ-а. 

Члан 2. 
Приједлози уговора, доставиће се на потпис изабраним понуђачима, након истека законски 

превиђеног рока, рачунајући од дана када су понуђачи обавјештени о избору најповољније 
понуде. 

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

комерцијалне послове и Дирекција за управљање производњом Матичног предузећа. 

Члан 4. 
Ова одлука објавит ће се на wеб-страници www.eгs.ba, истовремено са упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) 
Закона о јавним набавкама. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу 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 набавке покренут је доношењем Одлуке Надзорног одбора о покретању 

поступка набавке мрежне и телекомуникационе опреме број: НО-02/1-146-200/21 од 

05.04.2021. године. 

Јавна набавка је проведена методом отвореног поступка у снладу са одредбама члана 

25. Закона о јавним набавкама (Службени гласни~< БиХ 39/14). 

Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавни под бројем 385-1-1-92-
3-43/21од16.04.2021. године и у Службеном гласнину БиХ број 25 (страна 10) од 23.04.2021. 
године. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 200.000,00 КМ (словима: 

двијестотинехиљадаКМ) . 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем в.д. Генералног директора број: 03/1-
1216-1/21 од 12.04.2021. године. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 01.06.2021. године, Извјештај о раду са 
препоруном за избор најповољнијег понуђача и додјелу уговора о набавци број 03/1-1216-
6/21 од 18.05.2021. године у отвореном поступку јавне набавне мрежне и 

телекомуникационе опреме. 

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

правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено да је достављена једна понуда за ЛОТ 1- набавка, испорука, 

монтажа и конфигурисање NG-SDH (Next Geneгation SDH) уређаја и једна понуда за ЛОТ 2-
реконструкција и проширење пасивне рачунарсне мреже и набавка активне мрежне опреме 

и набавка switcheva, које су и благовремено запримљене. 

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, 

правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости кандидата те оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из Одлуке о покретању поступка набавке мрежне и 

телекомуникационе опреме и тендерске документације - најнижа цијена. 
У поступку оцјене проведеног поступка, Управа Друштва није нашла разлоге, 

неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање 

препоруке Комисије за јавну набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је 

избор најповољнијих понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да су понуђачи доставили следеће 

понуде: 

Редни Омотница са 
Укупна цијена 

број понудом исправно 
Укупна цијена са 

Назив Понуђен 
омотни затворена 

понуде урачунатим 

це 
понуђача 

(запечаћена или 
(без урачунатог и попуст попустом 

понуде потписана) 
ПДВ-а) (без урачунатог 

ПДВ-а) 

1 "PROINTER ITSS" д.о.о. 
ДА 159.898,05 км НЕ 159.898,05 км Бања Лука- ЛОТ 2 

2 "IRITEL" а.д. Београд-
ДА 

ЛОТl 
16.990,00€ НЕ 16.990,00 € 
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Комисија за набавке је након јавног отварања понуда, на затвореном састанку дана 

18.05.2021. године, започела са радом дана и приступила провјери валидности достављених 
докумената, тј. Утврђивању квалификованости понуђача у складу са захтјевом из Тендерске 

документације. 

Критеријум за оцјењивање понуда је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде. 

Комисија је извршила оцјену понуде и утврдила да је у складу са Тендерским 

документом, најнижу цијену за набавку, испоруку, монтажу и конфигурисање NG-SDH (Next 
Generation SDH) уређаја - Лот 1 доставио понуђач: "IRITEL" а.д. Београд, по понуди број: 542 
од 10.05.2021. године, у износу од 16.990,00 €, односно 33.229,55 КМ без ПДВ-а који се плаћа 
у БиХ, прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ, на дан отварања понуда. 

Комисија је извршила оцјену понуде и утврдила да је у складу са Тендерским 

документом, најнижу цијену за набавку, реконструкцију и проширење пасивне рачунарске 

мреже и набавка активне мрежне опреме и набавка switcheva - Лот 2 доставио понуђач: 
"PROINTER ITSS" д.о.о. Бања Лука, по понуди број: JN-14-05/2021 од 14.05.2021.године, у 
износу од 159.898,05 КМ без ПДВ-а. 

Утврђено је да су понуђачи задовољила тражене квалификационе услове за учешће у 

поступку предметне набавке, примјењујући критеријум за додјелу уговора утврђен у Одлуци 

о покретању поступка набавке и тендерској документацији - најнижу цијену и да су 

доставили прихватљиве понуде. 

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

одредбама члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама {"Сл. гласник БиХ", број 
39/14) и члана 48. став 1. тачка 7. Статута Матичног предузећа, одлучено је као у члану 1. и 2. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба, у складу са одредбама члана 101. став 1. 
тачка д) Закона о јавним набавкама, у року од 10 дана од дана пријема ове Одлуке, на начин 
прописан одредбама члана 99. Закона о јавним набавкама . 

Доставити: 

Понуђачима, 

Комисији за набавке, 

Дирекцији за економско финансијске и комерцијалне послове, 
Архиви а/а. 

директора 
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