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ПОЗИВ Зд ДОСТАВЉАЊЕ. ПОНУДА 

По1uтовани, 

У име Мјешовитог Холдинга uЕлектропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. 

Требиње, позивамо .Вас да доставите понуду у поступку додјеле уговора за набавку услуга 
фиs ·Ичког обезбјеђења Управне зграде, за потребе МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње. Процедура 

јав1 е набавке ће се обавити у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама 
из Ј некса 11 дио Б. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", бр. 66/19). 
Ова позив за достављање понуда ће бити објављен дана 03.09.2021. на веб страници 
уго1 орног органа w~.ers.ba. 

1. с nшти ПОДАЦИ 
1.1 .• nодаци о Уговорном органу 
Уго орни орган : 

Адс:еса: 

ЈИБ1 ИБ': 

Тел •фон: 

Фак~: 

Веб страница: 

МХ "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. 

Требиње 

Степе Степановића 6.6., 89101 Требиње 
ЈИБ уговорног органа: 4401355450006 
ИБ уговорног органа: 401355450006 
059/277-101 
059/277-193 
www.eгs.ba 

1.2. lодаци о особи задуженој за контакт 
Кон· акт особа: Горана Ненадић 

Тет фон : 051/343-930 
Фак~: 051/343-940 
Е-мё ил: gnenadic@ers.ba 

2.0llИC ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

Пре, ~мет јавне набавке обухвата пружање услуга физичког обезбјеђења Управне зграде, за 

nотЈ~бе МХ "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње. У ту 
свр4' потребно је обезбједити пружање сљедећих услуга: 
1. Ygnyre коришћења физичког обезбјећења радним даном од 07:00 до 15:00 часова 

Послове обезбјеђења обавља савјесно и стручно у складу са законом и другим 

нормативним актима којим је регулисана ова област и понаша се у складу са нормама 

понашања на начин којим се не крњи углед Наручиоца посла, 
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Услуге пружају радници прописно униформисани и наоружани неопходним кратким 

ватреним наоружањем, 

Контролишу улазак и излазак возила и свих лица како запослених тако и посјетиоца и 

осталих трећих лица - извођача радова, 
Спречавају улазак неовлаштених и сумњивих лица, 

Контролишу улазак и излазак запослених радника у складу са процедуром 

прописаном актима Наручиоца посла, 

Спречавају излазак возила и запослених радника без прописаних одобрења, 

Води евиденције и сачињава извјештаје о пословима које обавља, 

Врши преглед и претрес свих сумњивих лица у простору који се штити, 

Спречава неовлаштено изношење средстава, опреме и друге имовине, 

Извјештава о оштећењима безбједносних уређаја, брава, ограда, 

Провјерава потенцијалне ризике из аспекта угрожености од пожара, 

Провјерава околину објекта након пријема пријаве, 

Провјерава унутрашњости објекта након пријема пријаве, 

Обезбјеђује објекте након инцидента или незгоде са циљем заштите доказа до 

одласка овлаштених лица, 

Уколико постоји могућност, задржава сумњива лица до доласка полиције, 

Води евиденције о свим пословима које обавља, сачињава редовни извјештај о 

патролирању и интрвенцијама као и извјештај о ванредним догађајима 

2. невно по позив 

на ио а 

Услуге пружају радници који су прописно униформисани, 

На позив обезбјеђења наручиоца посла најкраћим путем и у што краћем времену 

интрвенише и пружа асистенцију припадницима обезбјеђења 

Озн ка из ЈР ЈН: 79710000-4 Услуге у области безбједности 

з.п ОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ 

Про .ијењена вриједност набавке је 30.000,00 КМ без ПДВ-а. 

4.КЈИТЕРИЈ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ 
Изб1р најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критерија најниже цијене технички 
зад вољаsајуће понуде. Добављачи могу понудити само једну цијену и не могу је мијењати. 

Пла ање извршених услуга ће се вршити у року од 15 (петнаест) дана од дана исnостављаtьа 
фак уре эа извршену услугу за претходни мјесец. 

5. У ОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ МОРАЈУ ИСПУНИТИ (КВАЛИФИКАЦИЈА) 

5.1.1а би учествовали у поступку јавне набавке понуђачу морају испунити сљедеће услове: 
а) д су регистровани за обављање предметне дјелатности у складу са чланом 46. Закона 
6) у кладу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ, уговорни орган 
ће \дбити понуду уколико је добављач који је доставио понуду, дао или намјерава дати 

сада1шњем или бившем запосленику уговорног органа поклон у виду новчаног износа или у 
нек9м другом облику, у покушају да изврши утицај на неки поступак или на одлуку или на 

сам rок поступка јавне набавке 
5.2.У сврху испуњења услова и.з тачке 5.1. понуђачи требају да доставе сљедеће доказе: 
а) У]сврху доказивања професионалне способности понуђачи требају уз понуду доставити 
док з о регистрацији у одговарајућим професионалним или другим регистрима земље у 

КОјо1 су регистровани ИЛИ да ОСИГ'/РЭ.Ју ПОСебНV ИЗЈЭВV ИЛИ ПОТВDдV НЗLIЛР-Жl·U>Г nnr~~::1 wnirш 



се .q.оказује њихово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези с предметом 

набавке. Докази који се достављају морају бити ориrинали или овјерене копије. 
б) зјаву из члана 52. став (2) Закона 

6.П РИОД НА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР 

Уго ор се закључује на период од 12 мјесеци. 

7.Н ЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 

По уде се достављају на адресу уговорног органа у затвореној коверти на којој мора бити 

нав дено: 

-назив и адреса уговорног органа 

-наtив и адреса понуђача 
-бр јнабавке:2291/21 

-на ив предмета набавке: Набавка услуга физичког обезбјеђења Управне зграде, за потребе 
МХ !,Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње 
-на~ака "НЕ ОТВАРАЈ" 
8.А РЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОНУДЕ 

По~де се достављају на адресу: МХ "Електропривреда Републике Српске" Матично 
пр~r,vзеће а.д. Требиње, Степе Степановића 66, 89101 Требиње, најкасније до 20.09.2021. 
године до 11:00 часова. 
По~~де које буду достављене на протокол уговорног органа након истека овог рока, неће се 
vз•f у разматрање. 
9.П ЕГОВОРИ 

Уго орни орган задржава право да позове понуђаче на преговоре након пријема понуда, 

уко ико оцјени на основу достављених понуда да су преговори неопходни. Преговори ће се 
про одити у складу са чланом 9. Правилника, а сви понуђачи који благовремено доставе 

пон де ће бити обавјештени о датуму и термину вођења преговора. 

10.ПРЕУЗИМАЊЕ ДОДАТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3А УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

Сви \заинтересовани понуђачи могу преузети Образац за понуду и припадајуће анексе до 
20.ор.2021. године, достављајући писмени захтјев за преузимање образаца, на адресу 
назјачену у овом позиву. Званично преузимање ове документације је услов за достављање 

по~де. 
11. РАВНА ЗАШТИТА 
По ђачу моrу изјавити жалбу на овај поступак набавке у року од 10 (десет) дана од дана 
обја е ех ante обавјештења о транспарентности, или у року од 30 (тридесет) дана од дана 
објаЬе обавјештења о додјели уrовора ако ех ante обавјештење о транспарентности није 
обја љено. · 




