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6poj: 03/1-3245-9/21 

AaryM:17.12.2021. roA111He 

Ha 0CH0BY 4/laHa 70. CTaBa (1), (2), (3) 111 (6) 3aK0Ha o jaBHIIIM Ha6aBKaMa (,,C/1. rnaCHIIIK 61-1X", 6poj 

39/14) nplllMjeHOM Kp111rep111jyMa HajHlll>Ke u,111jeHe y CK/laAv ca OAPeA6aMa 4/laHa 64. CTaB 1. Ta4Ka 

6) 3aKOHa o jaSHIIIM Ha6asKaMa (
,,
C/1, rnaCHIIIK 6111X", 6poj 39/14) 111 4/laHa 48. eras 1. Ta4Ka 7. 

Craryra MaTH4Hor npeAy3ena, Ha npenopyKy KoM111c1-1je 3a jasHy Ha6asKy 1113 l.-13sjewraja o paAY ca 

npenopyK0M 3a ADAje11y yrosopa o Ha6asu,111 6poj: 03/1-3245-8/21 DA 03.12.2021.r0A"1He, y 

nocrynKy jasHe Ha6aBKe 4>acu,111K1111 1,1 Keca ca 11oroM EPC-a 3a norpe6e MX ,,EPC" Mn a.A. 

Tpe6111-t>e - KaHu,e11ap11je y Tpe611tt>y .,, 6a1-t>oj /lyu,1,1, Ynpasa Apywrsa Ha cJeAHHU,11 OAp>KaHoj 

15.12.2021. rDAHHe, A0H0CIII

OAflYKY 

o H36opy Hajnoeo/bHMjer n0Hyl)a1.1a

�113H 1. 

np11xsara ce npenopyKa KoM11c11je 3a jasHy Ha6aBKY "13 l.-13sjewraja o paAv ca npenopyKoM 3a 

A0AJe11y yrosopa o Ha6asu,11 6poj: 03/1-3245-8/21 DA 03.12.2021. roA11tHe 11 yroeop 3a jasHy 

Ha6aaKy <1>acu,11KJ11,1 11 Keca ca 11oroM EPC-a 3a norpe6e MX ,,EPC" Mn a.A, Tpe61-11-t>e - KaHu,e11ap11je 

y Tpe61111-1:,y M 6a1-1:,oj Jlyu,111, AOAieJbyje ce n0Hyl)a4y ,,Dimex-Springair" A,o.o. Tpe61111-t>e Koj1-1 je 

A0CTaBl-10 HajHH>KY u,11jeHy, no noHYAIII 6poj: 53/21 0A 22.11.2021.rOAHHe y 1113H0CY 0A 11.983,00 

KM 6e3 nAB-a. 

�J13H 2. 

y CK11aAv ca 4/laH0M 98. eras (5) 3aK0Ha 0 jaBHHM Ha6aBKaMa np1-1jeAJ10r yrosopa, A0CTaBIIIT lie ce 
Ha n0TnlllC 1113a6paHOM noHyl)a4y 

'inaH 3. 

3a 1,13spwe1-t>e ose 0AJ1yKe 3aAy>Kyje ce III os11awllyje Al-lpeKu,111ja 3a jasHe Ha6asKe III A111peK1.1,1,1ja 3a 

onwre nocnose. 
'inaH 4. 

Osa 0AJ1yKa 06jas11r he ce Ha we6-crpaH1111.1,111 www.ers.ba, 11crospeMeHo ca ynyll1,1sa1-1:,eM 

noHyl)a411Ma Koj11 cy y'-tecraosa1111 y nocrynKy jaaHe Ha6aBKe, y cK11aAv ca 411aH0M 70. eras (6) 

3aK0Ha 0 jaBHIIIM Ha6asKaMa. 

'inaH 5. 

Osa 0AllYKa cryna Ha CHary no K0Ha4H0CTIII IIICTe, 11 A0CTaB/ba ce n0Hyl)a4y KOjl-1 je y4eCTS0Bao y 

nocrynKy jasHe Ha6aaKe, y CK/laAy ca 4/laHoM 71. eras (2) 3aKoHa o jaBH"1M Ha6asKaMa. 



Образложење

Поступак јавне набавке покренут је доношењем Одлуке о покретању поступка набавке 
фасцикли и кеса са логом ЕРС-а, за потребе МХ ЕРС МП а.д. Требиње-канцеларије у Требињу 
и Бањој Луци, број: 03/1-3245-1/21 од 28.10.2021. године.
Јавна набавка је проведена методом конкурентског захтјева за доставу понуда са, у складу са 
одредбама члана 88,3акона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ 39/14).

Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки под бројем 385-7-1-294-3- 
102/21 од 11.11.2021. године.

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 12.000,00 КМ (словима: дванаест 
хиљадаКМ0/00).
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем в.д. Генералног директора број: 03/1- 
3245-2/21 од 28.10.2021. године.
Комисија за јавну набавку доставила је Извјештај о раду са препоруком за додјелу уговора о 
набавци број: 03/1-3245-8/21 од 03.12.2021. године, са препоруком о избору најповољнијег 
понуђача у конкуренском захтјеву јавне набавке фасцикли и кеса са логом ЕРС-а, за потребе 
МХ ЕРС МП а.д. Требиње-канцеларије у Требињу и Бањој Луци.
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 су достављене три понуде, које су 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 фасцикли и кеса са логом 
ЕРС-а, за лотребе МХ ЕРС МП а.д. Требиње-канцеларије у Требињу и Бањој Луци 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 
најповољнијег 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 слиједеће 
понуде:

Редни број 
омотнице 

понуде
Назив понуђача

Укупна 
вриједност 
без ПДВ-а

Понуђени попуст

Укупна 
вриједност 

са урачунатим 
попустом 
без ПДВ-а

1 Принт ГС д.о.о. Травник 11.700,00 КМ 0,00 км 11.700,00 KM

2 Примапром д.о.о. Бања Лука 11.988,00 КМ 0,00 км 11.988,00 КМ

3 Dimex springAir д.о.о.Требиње 11.983,00 КМ 0,00 км 11.983,00 КМ

Комисија за набавке је на затвореном састанку дана 06.12.2021. године, приступила 
провјери валидности достављених докумената, тј. утврђивању квалификованости понуђача 
у складу са захтјевом из Тендерске документације.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Након детаљне провјере докумената који су захтјевани у тендерској документацији, 
утврђено је да понуде од стране понуђача „Примапром" д.о.о. Бања Лука и „Dimex springAir" 
д.о.о. Требиње задовољавају квалификационе критеријуме и да ће бити предмет даљег 
оцјењивања.
Понуда фирме „Принт ГС" д.о.о. Травник не испуњава услове из тендерске документације, 

те се у складу са чланом 68. став (4) тачка и) Закона о јавним набавкама одбацује као 
неприхватљива, те се неће узимати у разматрање.
Тендерском документацијом је утврђено да је критеријум за додјелу уговора најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде.
У складу са тачком 23. предметне тендерске документације, заказана је и одржана е-аукција 
на начин и под условима прописаним одредбама Правилника о условима и начину 
кориштења е-аукције (Службени гласник БиХ", број 66/16).
Е-аукција је заказана 01.12.2021. године у 14:09 часова, предвиђено вријеме трајања 
заказане е-аукције је 10 минута.
Е-аукција је одржана 03.12.2021. године у 14:40 часова , а завршена је 03.12.2021. године у 
14:50 часова.
Након одржане е-аукције, неспорно је да је најповољнији понуђач доставио слиједећу 
понуду:

Р.б. Понуђач Укупна вриједност без ПДВ-а

1.
DIMEX-SPRING AIR д.о.о. 
Требиње 11.983,00 КМ

Утврђено је да је ,,D1MEX-SPR1NG AIR" д.о.о. Требиње, задовољио 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, доставио прихватљиву понуду број: 53/21 у износу од 11.983,00 КМ без ПДВ- 
а.
Из наведених разлога, на основу члана 70. става (1), (2), (3) и (6) Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник БиХ", број 39/14) 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. 
ове Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити жалба, у складу са одредбама члана 101. став (5), на 
начин одређен чланом99. Закона о јавним набавкама.

Доставити:
Понуђачима, 
Комисији за набавке,

- Дирекцији за јавне набавке,
- Архиви а/а.
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