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а основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70, стааа 1., 2., 3. и 6., члана 90. Закона о Јавнхјм 

абавкама („Сл. гласник БиХ", број 39/14), члана б. став 1. Правилника о поступку директнрг 
поразума („Сл. гласник БиХ*, броЈ 90/14), члана 7. став 6. Правилника о условима и начику 
ровођења поступка директног споразума за јавну набавку роба, услуга и радова број; 
.1/01-374-2/15 од 26.02.2015. године и члана 48. став 1. тачка 7. Статута, на Препортау 

ДирекциЈе за јавне набавке по акту број: ИНТ; 3572/21 од 16.11.2021. године, у поступку 
ј шне набавке банкарске гаранције, у износу од 200.000,00 КМ, за период од 12 мјесеци, кро 
гаранциЈа за локално увозно царињење електричне енергије, према Захтјеву Управе за 
v ндеректно олорезивање - сектор за царине БиХ , Управа Друштва на сједници одржаноЈ 
дана 17.11.2021. године доноси

ОДЛУКУ
о избору најповаљнијег понуђача

Члан 1.
Прихвата се Препорука Дирекције за јавне набавке од 16.11.2021. године за Јавјне 

н»бавке банкарске гаранције, у износу од 200.000,00 КМ, за период од 12 мјесеци, цао 
г: ранција за локално увозно царињење електричне енергиЈе, према Захтјеву Управе !за 
иидеректно опорезивање - сектор за царине БиХ, лроведен поступком директног споразума, 
у:овор се додјељује понуђвчу Нова Банка ад Бања Лука, no Понуди која је на протокслу 
угкзворног органа евидентирана под бројем 03/1-3213-3/21 од 08.11.2021. године, у изнссу 
од 5.800,00 КМ без ПДВ-а,t
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Уговор he
Члан 2.

се доставити на лотпис изабраном понуђачу Нова Банка ад Бања Лука.

Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за јавне набавке и Дирекција 
тр кишно снадбијевање електричном енергијом.

за

Члан 4.
Ова одлука објавиће се на \л/еб-страници www.ers.ba, истовремено са упућивањем понуђгчу 
који Је учествовао у поступку Јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закоиа о јавн im  
на1Јавкама.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу по коначности исте и доставља се лонуђачу коЈи Је учествоаар 
поступку Јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о Јавним набавкама.
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образложење

Г оступак Јавне набавке покренут је доношењем Закључка Управе друштва о покретањ^ 
r оступка набавке банкарске гаранциЈе, у износу од 200.000,00 КМ, за период од 12 мјесеци, 
>ао гаранциЈа за локално увозно царињење електричне енергије, према Захтјеву Управе зз 
* ндеректно опорезивање - сектор за царине БиХ, броЈ: 01-3213-1/21 од 27.10.2021. године.

Јавна набавка је проведена поступком директног споразума.
НроциЈењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а Је до 6.000,00 КМ.

Писмени Позив за доставу понуде упућен Је понуђачу Нова Банка ад Бања Лука, броЈ: 
03/1-3213-2/21 од 27,10.2021. године.

Након достављене понуде од понуђача Нова Банка ад Бања Лука, коЈа Је на протоколу 
товорног органа евидентирана лод броЈем: 03/1-3213-3/21 од 08.11.2021. године у изно<у 
)д 5.800,00 КМ без ПДВ-а, Дирекције за Јавне набавке је дана 16.11.2021. године доставш а 
лрепоруку Управи да донесе одлуку о додјели уговора у предмету Јавне набввке банкаро е 
аранције, у износу од 200.000,00 КМ, за период од 12 мјесеци, као гаранциЈа за локалко

70O3HO царињење електричне енергије, према ЗахтЈеву Управе за индеректно опорезивање -  
:ектор за царине БиХ.
V посгупку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је ДирекциЈе за јав»ie 
чабавке, правилно извршила оцЈену приспЈеле понуде, у складу са критериЈумима нз 
Захтјева за набавку Дирекције за тржишно снадбијевање електричном енергиЈом.
/  поступку оцјене проведеног посгупка, Управа Друштва није нашла разлоге, неправилноси 
чити пропусте у раду, коЈи би евентуално били основ за неприхватање Препоруке ДирекциЈе 
sa Јавне набавке.

90. Закона о јавним набавкама ССл. гласник БиХ", број 39/14), члана 6. став 1. Правилника 
поступку директног споразума tiCn. гласник БиХ*, број 90/14), члана 7. став 6. Правилиика 
условима и начину провођења поступка директног споразума за Јавну набавку роба, услуга

Из наведених разлога, на основу члана 64, став 1. тачка б), члана 70. става 1., 2., 3. и 6., чла^а 
о 
о 
и 

радова броЈ: 1.1/01-374-2/15 од 26.02.2015. године и члана 48. став 1. тачка 7. Статујга
Матичног предузећа, одлучено је као у члану 1. и 2.

i<a

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
У складу са одредбама члана 7. став 7. Правилника о условима и начину провођења постул 
директног споразума за Јавну набавку роба, услуга и радова броЈ: 1.1/01-374-2/15 од 
26.02.2015. године, против ове Одлуке не може се изЈавити жалба.

Цостаељено:
- Понуђачу,
• Дирекцији за тржишно
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