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Број: 03/3-604-10/22
Датум: Д.04.2022. године

На основу члана 70. става (1), (2), (3) и (6) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ", број 
39/14) примјеном критеријума најнижа цијена технички прихватљиве понуде у складу с а  
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, на Препоруку Комисије за 
јавну набавку из Извјештаја о раду са препоруком за додјелу уговора о набавци број: 03/3- 
604-9/22 од 15.03.2022. године, у поступку јавне набавке канцелариЈског и потрошног 
материЈала за потребе МХ „Електропривреде РС" М.П. а.д. Требиње (канцеларије Требиње, 
Бања Лука, Бијељина, Добој и Пале), Управа Друштва, доноси

ОДЛУКУ 
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.
Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку из ИзвЈештаја о раду са препоруком за 
додјелу уговора о набавци број: 03/3-604-9/22 од 15.03.2022. године и уговор за јавне 
набавке канцеларијског и потрошног материјала за потребе МХ „Електропривреде РС" М.П. 
а.д. Требиње (канцеларије Требиње, Бања Лука, Бијељина, Добој и Пале) додјељује се 
понуђачу „Димекс -  Спринг Аир" д.о.о. Требиње који Је доставио наЈнижу цијену, по Понуди 
броЈ: 04/2022 од 08.03.2022. године у износу од 5.155,90 КМ без ПДВ-а (збир Јединичних 
цијена у сврху евалуациЈе понуда или до реализациЈе максималне финансиЈске вриједности 
оквирног споразума), у складу са тендерском документацијом и прихвађеном понудом.

Члан 2.
У складу са чланом 98. став (1), Закона о Јавним набавкама (Службени гласник БиХ, броЈ 
39/14) приЈедлог уговора и оквирног споразума доставиће се на потпис изабраном понуђачу 
„Димекс -  Спринг Аир" д.о.о. Требиње.

Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за јавне набавке и Дирекција за 
опште послове.

Члан 4.
Ова одлука обЈавиће се на ^еб-страници www.ers.ba, истовремено са упућивањем 
понуђачима који су учествовали у поступку Јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) 
Закона о Јавним набавкама.

Регистровано нод Основног Суда у Требињу, РЈешењем број 062-0-РЕГ-18.000517 од 20.12.2018.год, под 
метичним региспрским броЈем 01756192

Жиро рачуни:ЈПС ____-  *  — — ____ _____ . . . .

 
 

 
 

 

 



Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу по коначности исте, и доставља се свим понуђачима који су 
учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним 
набавкама.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је доношењем Посебне одлуке о покретању поступка 
набавке канцеларијског и потрошног материјала за потребе МХ „Електропривреде РС" М.П. 
а.д. Требиње (канцеларије Требиње, Бања Лука, Бијељина, Добој и Пале), број: 03/3-604- 
1/22 од 21.02.2022. године.

Јавна набавка је проведена методом отвореног поступка са закључивањем оквирног 
споразума на период од 36 мјесеци у складу са одредбама члана 25. и 32. Закона о јавним 
набавкама (Службени гласник БиХ 39/14).

Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки под бројем 385-1-1-42-3- 
17/22 од 21.02.2022. године и у „Службеном листу" БИХ број: 11 од 25.02.2022.Г.

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 450.000,00 КМ (словима: 
четиристотинепедесетхиљада КМ и 00/100).

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем в.д. Генералног директора број: 03/3-604- 
2/22 од 21.02.2022. године.
Комисија за јавну набавку доставила је Извјештај о раду са препоруком за додјелу уговора о 
набавци број: 03/3-604-9/22 од 15.03.2022. године, са препоруком о избору најповољнијег 
понуђача у отвореном поступку јавне набавке канцеларијског и потрошног материјала за 
потребе МХ „Електропривреде РС" М.П. а.д. Требиње (канцеларије Требиње, Бања Лука, 
Бијељина, Добој и Пале).

У поступку по Извјештају је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и 
правилно извршила отварање и оцјену три пристигле понуде, о чему је сачинила 
одговарајући записник, у којима је утврђено да су достављене понуде благовремено 
запримљене. Једна понуда је враћена као неблаговремена јер је иста примљена након 
истека рока за пријем понуда
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 Посебне одлуке о покретању поступка за набавке 
канцеларијског и потрошног материјала за потребе МХ „Електропривреде РС" М.П. а.д. 
Требиње (канцеларије Требиње, Бања Лука, Бијељина, Добој и Пале) и тендерске 
документације -  најнижа цијена понуде.
У поступку оцјене проведеног поступка, Управа Друштва није нашла разлоге, неправилности 
нити пропусте у раду, кој’и би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије 
за јавну набавку.
КомисиЈа за набавке је на затвореном састанку дана 15.03.2022. 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 три приспјеле понуде задовољавају квалификационе критеријуме и да ће 
бити предметдаљегоцјењивања.



Наилле, 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, те током анализе и оцјене пристиглих понуда, Комисија 
је након оцјене истих утврдила да од три пристигле понуде, двије су прихватљиве, те је 
креирана ранг листа достављених прихватљивих понуда у складу са којом је утврђен и њихов 
сукцесивни ред, прије заказивања е-аукције, односно:

Редни 
број Назив понуђача

Укупнацијена понуде 
(без ПДВ-а) 

(збир јединичних цијена у 
сврху евалуације понуда 

или до реализације 
максималне финансијске 

вриједности оквирног 
споразума)

Понуђени 
попуст

Укупна цијена са урачунатим 
попустом(без урачунатог 

ПДВ-а)
(збир јединичних цијена у 
сврху евалуације понуда 

или до реализације 
максималне финансијске 

вриједности оквирног 
споразума)

1
„Димекс -  Спринг Аир" 

Д.О.О. 
Требиње

5.155,90 КМ 0,00 5.155,90 КМ

2 „Примапром" д.о.о. 
Бања Лука 6.608,90 КМ 0,00 6.608,90 КМ

Е-аукција је одржана 30.03.2022. г. у 13:00 часова, а завршена је 30.03.2022. г. у 13:10 часова. 
У прилогу овог Записника о оцјени понуда се налази детаљан извјештај о току и завршетку е- 
аукције.
Након проведене е-аукције коначна ранг листа лонуђача је:

Р.б. Назнв понуђача

УкупнациЈена понуде 
(без ПДВ-а) 

збир јединичних цијена у 
сврху евалуациЈе понуда 

или до реализациЈе 
максималне финансиЈске 

вриједности оквирног 
споразума)

Понуђе 
ни 

попуст

Укупна цијена са 
урачунатим попустом(без 

урачунатог ПДВ-а) 
(збир јединичних цијена 

у сврху евалуације 
понуда или до 

реализациЈе максималне 
финансијсие вриједности 

оквирног споразума)

1
„Димекс -  Спринг Аир" 

д.о.о.
Требиње

5.155,90 КМ 0,00 5.155,90 КМ

2 „Примапром" д.о.о. 
Бања Лука 6.608,90 КМ 0,00 6.608,90 КМ

Утврђено је да је понуђач „Димекс -  Спринг Аир" д.о.о. Требиње, задовољио тражене 
квалификационе услове за учешЋе у поступку предметне набавке, примјењујући критеријум 
за додјелу уговора утврђен у Посебној одпуци о покретању поступка набавке и тендерској 
документацији -  најнижа цијена понуде, досгавио прихватљиву понуду број: 04/2022 од 
08.03.2022. године у износу од 5.155,90 КМ (збир јединичних цијена у сврху евалуације 
понуда или до реализације максималне финансијске вриједности оквирног споразума) 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. ове 
Одлуке.

ПОУКА 0 ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити жалба, у складу са одредбама члана 101. Закона о 
јавним набавкама, на начин одређен чланом 99. Закона о јавним набавкама.

Доставити:
Понуђачу, 
КомисиЈи за набавке,

- ДирекциЈи за Јавне набавке, 
Архиви а/а.
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