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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Поштовани,

У име Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. 
Требиње, позивамо Вас да доставите понуду у поступку додјеле уговора за набавку услуга 
микробиолошких и хемијских анализа, за потребе МХ „ЕРС" МП а.д. Требиње. Процедура 
јавне набавке ће се обавити у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама 
из Анекса II дио Б. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ", бр. 66/19).
Овај позив за достављање понуда ће бити објављен дана 15.03.2022. на веб страници 
уговорног органа www.ers.ba.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
1.1.Подаци о Уговорном органу
Уговорни орган: МХ „Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. 

Требиње
Адреса: Степе Степановића б.б., 89101 Требиње
ЈИБ/ИБ: ЈИБ уговорног органа: 4401355450006 

ИБ уговорног органа: 401355450006
Телефон: 059/277-101
Факс: 059/277-193
Веб страница: www.ers.ba

1.2.Подаци о особи задуженој за контакт
Контакт особа: Горана Ненадић
Телефон: 051/343-930
Факс: 051/343-940
Е-маил: gnenadic@ers.ba;

2.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Предмет јавне набавке обухвата пружање услуга микробиолошких и хемијских анализа, за 
потребе МХ „Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, у 
складу са Правилником о начину спровођења здравственог надзора („Службени гласник РС" 
број: 113/10), Правилником о микробиолошкој чистоћи („Службени гласник РС" број: 20/12) 
и Правилником о микробиолошким критеријима за храну („Службени гласник РС" број: 
11/13.

У ту сврху потребно је обезбједити пружање сљедећих услуга:
РеактроеткЈ код Осноеног Суда у Требињу, Р)ешењем 6poj 062-0-РЕГ-18-000517 од 20Д2.2018.ГОД., под 

матичним регмстарским брО|ем 01756132 
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Брис руку радника и радних површина; узимање брисева; узорковање животних 
намирница; микробиолошка анализа готових јела, производа од меса и млијека и 
конзервираних производа; физичко - хемијска анализа конзервираних производа, 
производа од меса, рибе и млијека; стручно мишљење на исправност; узорковање 
воде; физичко — хемијски и микробиолошки преглед воде; стручно мишљење воде; 
санитарни преглед радника и посебна едукација радника.

Ознака из ЈРЈН: 85000000-9 Здравствене и услуге социјалне медицине

3. ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ
Процијењена вриједност набавке је 12.000,00 КМ без ПДВ-а.

4. КРИТЕРИЈ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ
Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критерија најниже цијене технички 
задовољавајуће понуде. Добављачи могу понудити само једну цијену и не могу је мијењати. 
Плаћање извршених услуга ће се вршити у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања 
фактуре за извршену услугу.

5. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ МОРАЈУ ИСПУНИТИ (КВАЛИФИКАЦИЈА)

5.1 Да би учествовали у поступку јавне набавке понуђачу морају испунити сљедеће услове:

а) да су регистровани за обављање предметне дјелатности у складу са чланом 46. Закона

б) - да у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 
организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим 
прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
- да није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће 
одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку 
је обусгављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и 
Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
- је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог 
осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или прописима земље у 
којој је регисгрован;
- да је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са 
важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован

в) у складу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ, уговорни орган 
ће одбити понуду уколико је добављач који је доставио понуду, дао или намјерава дати 
садашњем или бившем запосленику уговорног органа поклон у виду новчаног износа или у 
неком другом облику, у покушају да изврши утицај на неки поступак или на одлуку или на 
сам ток поступка јавне набавке;

г) Техничка опремљеност, оспособљеност и мјере којима располаже понуђач услуга морају 
обезбједити несметано извршење конкретних услуга и обезбјеђење квалитета, те да је 
понуђач је овлаштен од стране надлежног органа (министарства) за пружање предметних 
услуга;

5.2.У сврху испуњења услова из тачке 5.1. понуђачи требају да доставе сљедеће доказе:



а) У сврху доказивања професионалне способности понуђачи требају уз понуду доставити 
доказ о регистрацији у одговарајућим професионалним или другим регистрима земље у 
којој су регистровани или да осигурају посебну изјаву или потврду надлежног органа којом 
се доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези с предметом 
набавке. Докази који се достављају морају бити оригинали или овјерене копије.

б) Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним 
набавкама)

в) Изјаву из члана 52. став (2) Закона

г) Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се извршити на основу изјаве 
понуђача о техничкој опремљености и оспособљености и мјерама којима располаже 
понуђач овјерене од стране надлежног органа, те копије документа издатог од стране 
надлежног органа (министарства), овјерене печатом понуђача, којом се Понуђачу одобрава 
вршење предметних услуга.

Напомена:
Изабрани понуђач је дужан доставити доказе о квалификованости из тачке 5.1. б) у року 

од 5 (пет) дана, од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне 
набавке. Докази морају бити физички достављени на протокол уговорног органа најкасније 
пети дан по пријему одлуке о избору, до краја радног времена Уговорног органа до 15:00 
часова. Докази које доставља изабрани понуђач не могу бити старији од три мјесеца, 
рачунајући од дана предаје понуде и морају бити оригинали или овјерене копије

6. ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР
Уговор се закључује на период од 12 мјесеци.

7. ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора садржавати датум понуде и мора бити потписана и овјерена печатом, са роком 
важења 60 дана

8. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ
Понуде се достављају на адресу уговорног органа у затвореној коверти на којој мора бити 
наведено:
-назив и адреса уговорног органа
-назив и адреса понуђача
-број набавке:________ /22
-назив предмета набавке: Набавка услуга микробиолошких и хемијских анализа, за потребе 
МХ „Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње
-назнака „НЕ ОТВАРАЈ"

9. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОНУДЕ
Понуде се достављају на адресу: МХ „Електропривреда Републике Српске" Матично 
предузеће а.д. Требиње, Степе Степановића бб, 89101 Требиње, најкасније до 30.03.2022. 
године до 11:00 часова.
Понуде које буду достављене на протокол уговорног органа након истека овог рока, неће се 
узети у разматрање.



10.ПРЕГОВОРИ
Уговорни орган задржава право да позове понуђаче на преговоре након пријема понуда, 
уколико оцјени на основу достављених понуда да су преговори неопходни. Преговори ће се 
проводити у складу са чланом 9. Правилника, а сви понуђачи који благовремено доставе 
понуде ће бити обавјештени о датуму и термину вођења преговора.

И.ПРЕУЗИМАЊЕ ДОДАТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Сви заинтересовани понуђачи могу преузети Образац за понуду и припадајуће анексе до 
30.03.2022. године, достављајући писмени захтјев за преузимање образаца, на адресу 
назначену у овом позиву. Званично преузимање ове документације је услов за достављање 
понуде.

12.ПРАВНА ЗАШТИТА
Понуђачу могу изјавити жалбу на овај поступак набавке у року од 10 (десет) дана од дана 
објаве ех ante обавјештења о транспарентности, или у року од 30 (тридесет) дана од дана 
објаве обавјештења о додјели уговора ако ех ante обавјеиггење о транспарентности није 
објављено.

^ З А  УДРАВУ ДРУШТВА
гералног директора

>ић, дипл.маш.инж.


