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На оЈснову члана 70. става (1), (2), (3) и (6) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник ВиХ", бро) 
39/1Ј4) примјеном критеријума најнижа цијена технички прихватљиве понуде у фкладу са 
одр|дбама члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ", број 
39/3)4) и члана 48. став 1. тачка 7. Статута Матичног предузећа, на Препоруку Ко|кисије з^ 
јавну набавку из Извјештаја о раду са препоруком за додјелу уговора о набавци б| 
322Ј-9/21 од 23.11.2021. године, у поступку јавне набавке лиценци и подршке cl______

надзор, контролу и заштиту индустријских система, Управа Друштва, доноси
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ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.
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Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду са препоруком з< 
додјелу уговора о набавци број: 03/1-3221-9/21 од 23.11.2021. године и уговор 
набтвке лиценци и подршке система за надзор, контролу и заштиту индустријски): систем< 
дод ељује се понуђачу „Одавић" д.о.о. Требиње који је доставио најнижу цијену, пр Понуди 
бројр 10-11/21 од 16.11.2021.године 64.775,00 КМ без ПДВ-а, у складу са те»јдерском 
документацијом и прихваћеном понудом.
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i Члан 2.
У скраду са чланом 98. став (2), под а) Закона о јавним набавкама (Службени гласјник БиХ( 
број 39/14) приједлог уговора доставиђе се на потпис изабраном понуђачу „Одав||ћ* д.о.о 
Гребиње. ј

* i *
Члан 3.

За ирвршење ове одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за јавне набавке и Дирркција за 
/прављање производњом.
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i Члан 4. > I
Ова i одлука објавиће се на \л/еб-страници www.ers.ba, истовремено са упуђивањем 
понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70) став (6)! 
5акојна о јавним набавкама. ■
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Члан 5.
Овајодлука ступа на снагу по коначности исте, и доставља се свим понуђачим<| који су 
учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона 6 јавним 
наб^вкама.
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РегиОтооеаио tmd Оснооиог Суда у Tpt6u*y, РЈешенлм 5ро) 062-0-РЕМВ-000517 од 20.12,2015^*., под 

мттичимм рвпкттрсиим бројем 01756192
> w . , _ Жиророчуми:
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Образложење !

Поступак јавне набавке покренут је доношењем Одлуке о покретању поступка набавке 
лиц^нци и подршке система за надзор, контролу и заштиту индустријских систеМа, броЈЈ 
03/11-3221-1/21 од 28.10.2021. године. i '

; I •
Јавне набавка је проведена методом отвореног поступка у складу са одредбама члана 25ј 
Закона о Јавним набавкама (Службени гласник БиХ 39/14).

Оба^Јештење о набавци Је објављено на порталу јавних набавки под бројем 385-1^1-275-3-  ̂
93/21 од 28.10.2021. године. ј

ПроциЈењена вриЈедност Јавне набавке без ПДВ-а Је 65.000,00 КМ (ју1овимаз 
шездесетпетхиљада КМ и t **/««*%,

I
<омисија за Јавну набавку именована Је РЈешењем в.д. Генералног директора броЈ: 03/14 
3221-2/21 од 28.10.2021. године.
<омисија за Јавну набавку доставила Је Извјеиггај о раду са препоруком за додјелу уговора о 
иаба|вци број: 03/1-3221-9/21 од 23.11.2021. године, са препоруком о избору наЈповољнијег 
понуђача у отвореном поступку Јавне набавке лиценци и подршке система за| надзор,! 
контролу и заштиту индустриЈских система. ! !
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У псјступку no ИзвјештаЈу је утврђено да је КомисиЈа за јавну набавку благовремено Иј 
прааЈилно извршила отварање и оцјену Једине пристигле понуда, о чему Је (јачинила 
одговараЈући записник, у којима је утврђено да Је достављена понуда благовремено 
запр!имљена.
/  посгупку доношења ове одлуке посебно су циЈењене чињенице да је Комисија, пр^вилно и! 
ђотпуно, извршила оцјену квалификованости кандидата те оцјену Једине приспјеле понуде, у 
сјклај у̂ са критеријумима из Одлуке о покретању поступка набавке лиценци и ^одршке 
сист^ма за надзор, контролу и заштиту индустриЈских система и тендерске докумеМтациЈе - ј  
LiniuiCiuJO iiuiauo пмиинп >

нашла разлоге, непрае илности 
н̂ гги* пропусте у раду, коЈи би евентуално били основ за неприхватање препоруке КомисиЈе ! 
31 
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ајнИжа цијена понуде.
] поСтупку оцјене проведеног поступка, Управа Друштва није 

и пропусте у раду, који би евентуално били основ за непг
а Ја^ну набавку. •
[рм^сиЈа за набавке Је на затвореном састанку дана 23.11.2021. године, приступила г i| 

валијдности достављених докумената, тЈ. утврђивању квалификованости понуђача v складу 
са зарстјевом из Тендерске документациЈе.
HaKQH детаљне провЈере докумената коЈи су захтјевани у тендерскоЈ документациЈи, 
утвррено је да Је једина приспјела понуда задовољава квалификационе критериЈуме и да ће 
битиј предмет даљег оцјењивања. >I
Наиме, у поступку Је оцијењено да Је Комисија у свему правилно поступила те да јв избор 
најповољниЈег понуђача извршен у складу са Законом о Јавним набавкама, подзацонским 
актима, интерним актима и тендерском документациЈом.

ровјери

Увидом у приложену документацију, креирана је ранг листа достављених прихватљивих 
поцуда у складу са коЈом је утврђен и њихов сукцесивни ред, те с обзиром на чињеницу да је 
при^гигла само једна понуда, Уговорни орган нема обавезу заказивања е-аукциЈе, односно:
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Назив понуђача
Укупна цијена 

понуде 
(без ПДВ-а)

Понуђени 
попуст

------------------------ 1

Укупна ције1на са 
урачунатим 

попустом(6ез 
урачунатог ГЈДВ-а)

„ОДАВИЋ" д.о.о. 
Гребиње 64.775,00 КМ 0,00 64.775,00 КМ I

! 'Утвфјено је да је понуђач „Одавић" д.о.о. Требиње, задовољио тражене квалиф|1кацион$ 
услсјве за учешће у поступку предметне набавке, примјењујући критеријум згј дод|елу 

угоцора утврђен у Одлуци о покретању поступка набавке и тендерској документацији + 
нај^ижа цијена понуде, доставио прихватљиву понуду број: 10-11/21 од 16.11.20?! годин  ̂
64.^75,00 КМ без ПДВ-а.
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Из наведених разлога, на основу члана 70. става (1), (2), (3) и (6) Закона о јавним набавкама 
(„С/ј. гласник БиХ" број 39/14) примјеном критеријума најниже цијене у Јкладу са 

одр|едбама члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 6иХ", бројј
39/14) и члана 48. став 1. тачка 7. Статута Матичног предузећа, одлучено је као у члзну 1. ове 
Од/јуке.

nOii'KA 0  ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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Прсјтив О8е одлуке може се изјавити жалба, у складу са одредбама члана 101. Закона р 

јавним набавкама, на начин одређен чланом 99. Закона о јавним набавкама.
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ДосУавити:
Понуђачу,
КомисиЈи за набавке, 
Дирекцији за Јавне набавке, 
Архиви а /а .
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