
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА

Број: 03/1-2885-5/21
Датум: 05.10.2021. године

1. Подаци о уговорном органу
Назив и адреса уговорног органа: МХ „Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће а.д. Требиње, Степе Степановића б.б. 89101 Требиње
ЈИБ уговорног органа: 4401355450006 ИБ уговорног органа: 401355450006
Тел: +387 (59) 277 101; Факс: +387 (59) 277 193, www.ers.ba;
Контакт особа: Зоран Ивковић, Тел: +387 (59) 277 229, e-mail: zivkovic@ers.ba.

2. Заједничка набавка
Не

3. Опис
Предмет овог поступка је набавка грађевинско занатских радова на отклањању настале штет 
на дијелу објекта Управне зграде МХ ЕРС" -а  Матично предузеће а.д. Требиње.

4. Ограничења за учешће
Уговорни орган нема података о привредним субјектима који су искључени из поступка јавне 
набавке због постојања сукоба интереса, у складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник БиХ" бр. 39/14).

5. Способност за обављање професионалне дјелатности
Да, обавезни услови за учешће из члана 45. Закона о јавним набавкама, а докази дефинисани 
детаљно у тендерској документацији.

6. Економска и финансијска способност
Не захтијева се.
7. Техничка или професионална способност
Као у Анексу 1.

8. Додатне информације
МХ „Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње намјерава 
провести преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци грађевинско 
занатских радова на отклањању настале штете на дијелу објекта Управне зграде МХ ЕРС" -  
а Матично предузеће а.д. Требиње.
Захтјеви за учешће се достављају до 08.10.2021. године до 12:00 часова.
Преузимање позива за учешће у преговарачком поступку без објаве обавјештења се може 
извршити лично или путем електронске поште, на основу писменог захтјева у ком се наводе 
идентификациони подаци понуђача (назив, адреса, ЈИБ, контакт особа, контакт телефон и е- 
mail адреса), у сједишту Уговорног органа, сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова, 
почев од дана објављивања овог обавјештења на сајту Матичног предузећа (www.ers.ba) до 
08.10.2021. године до 12:00 часова.
Адреса за достављање документације је: МХ ЕРС-Матичног предузећа а.д. Требиње, Ул: Степе 
Степановића бб, 98101 Требиње.

 
 


