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Мјешовити Холдинг 
"Електропривреда Републике Српске" 
________Матично предузеће, а.д. Требиње_____________________

М Х Т Р С - М П а Л  Требиње Ст епеСт епоновибаб.б. 89101 Требиње

Т е л +387159) 277101; Фанс. *387 ($9) 2 7 71 2 0  m m e rs .b a  C-maU; elgktropnvreda@>ers.bo

ЈИ Б:4401355450006 ИБ: 401355450006

Број: 03/3-2715-9/22
Датум: 24.08.2022. године

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. тачкн 
б) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ", број 39/14), члана 48. став 1. тачка 7. 
Статута Матичног предузећа, на Препоруку Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду c;i 
препоруком за додјелу уговора о набавци број: 03/3-2715-8/22 од 23.08.2022. године, у 
поступку јавне набавке радова на изградњи (реконструкцији) пословне зграде у улици 
Немањина број 7 у Требињу, за потребе Мјешовитог Холдинга "Електропривреда РС" 
Матично предузеће а.д. Требиње, Управа Друштва на.основу Закључка број 01-3082-1/22 од 
24.08.2022. године, 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: 03/3-2715-8/22 од 23.08.2022. године и уговор у поступк” 
јавне набавке радова на изградњи (реконструкцији) пословне зграде у улици Немањина број 
7 уТребињу, додјељује понуђачу-групи понуђача:

1. „ХЕРЦ ГРАДЊА" д.о.о., Попарина страна 22,89230 Билећа - Носилац конзорцијума
2. „СЕГМЕНТ" д .о.о., Војводе Степе Степановића бб, 89101 Требиње - члан 
конзорцијума понуђача,

који је доствио најнижу цијену, по Понуди број: 527/22 од 19.08.2022. године у укупном 
износу од 7.996.767,73 КМ без ПДВ-а.

Члан 2.
Уговорни орган ће закључити уговор о међусобним правима и обавезама у поступкч 

набавке радова на изградњи (реконструкцији) пословне зграде у улици Немањина број 7 ч 
Требињу, са изабраним понуђачем, по коначности одлуке о избору понуђача.

Члан 3.
За извршење ове одлуке задужују се и овлашћују Дирекција за инвестиције, 

Дирекција за економско-финансијске послове и Дирекција за јавне набавке.
Члан 4.

Ова одлука објавитће се на меб-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.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који ј ;  

учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним 
набавкама.

Регистроеоно «od Остеног Суда у Требињу, Рјешењем број О62-О-РЕГ-18-000517 од 20.12.2018.год, под 

матичним регистарским бројем 01756192
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Образложење

Поступак јавне набавке покренутје на основу Инвестиционе одлуке Надзорног обора 
за реконструкцију и/или изградњу пословне зграде у Требињу, Немањина 7, број: НО-02/1- 
146-373/21 од 07.06.2021.године и Одлуке о измјенама и допунама Инвестиционе одлуке зз 
реконструкцију и/или изградњу пословне зграде у Требињу, Немањина 7, број: НО-2/1-8Е- 
328/22 од 30.05.2022.године, Одпуке Владе Републике Српске у функцији Скупштинз 
Матичног предузећа о давању сагласности на Инвестициону одлуку Надзорног обора зз 
реконструкцију и изградњу пословне зграде у Требињу, Немањина 7, број: 04/1-012-2- 
1753/21 од 10.06.2021. године и Одлуке Владе Републике Српске у функцији Скупштин ; 
Матичног предузећа о давању сагласности на Одлуку Надзорног обора о измјенама и 
допунама одлуке за реконструкцију и/или изградњу пословне зграде у Требињу, Немањин^ 
7, број: 04/1-012-2-1978/22 од 09.06.2022. године и Одлуке о покретању поступка јавњЈ 
набавке радова на изградњи (реконструкцији) пословне зграде у улици Немањина број 7 v 
Требињу, број: 03/3-2715-1/22 од 25.07.2022. године, а на основу Захтјева за набавку 
Дирекције за инвестиције број 2501/22 од 06.06.2022. године.

Јавна набавка је проведена примјеном отвореног поступка, у складу са одредбама 
члана 25. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ 39/14).

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 8.000.000,00 КМ (словима: 
осаммилиона КМ).

Обавјештење о набавци је објављено на Порталу јавних набавки под бројем 385-1-3- 
292-3-84/22 од 25.07.2022. године и у Службеном гласнику БиХ број 50 од 29.07.2022 
године.

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем в.д. Генералног директора број 
03/3-2715-3/22 од 25.07.2022. године.

Комисија за јавну набавку доставила је Извјештај о раду са препоруком за додјелу 
уговора о набавци број: 03/3-2715-8/22 од 23.08.2022. године, са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке радова на изграднл 
(реконструкцији) пословне зграде у улици Немањина број 7 у Требињу.

У поступку по Извјештају је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено k 
правилно извршила отварање и оцјену приспјеле понуде, о чему је сачинила одговарајућг 
записнике, у којима је утврђено да је достављена једна понуда, која је благовременс 
запримљена.

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија 
правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости кандидата те оцјену приспјеле 
понуде, у складу са критеријумима из Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова нг 
изградњи (реконструкцији) пословне зграде у улици Немањина број 7 у Требињу, v 
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 неприхватањс 
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 набавкам|, 
подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом.

Увидом у приложену документацију, неспорно је да је понуђач -група понуђача:
1. „ХЕРЦ ГРАДЊА" д.о.о., Попарина страна 22, 89230 Билећа, Носилац конзорцијума и
2. „СЕГМЕНТ" д.о.о., Војводе Степе Степановића бб, 89101 Требиње, члан конзорцијума I

доставио прихватљиву Понуду број 527/22 од 19.08.2022. године у укупном износу од 
7.996.767,73 КМ без ПДВ-а.

Оцјеном понуде је утврђено да је укупан понуђени износ од 7.996.767,73 КМ без ПДВ[ 
а, мањи од укупно процијењене вриједности јавне набавке од 8.000.000,00 КМ без ПДВ-а, Td 
је с обзиром на то одлучено је да се са изабраним понуђачем, по коначности ове Одлукеј 
закључи уговор о међусобним правима и обавезама.

На основу члана 70. става (1), (2), (3) и (6) Закона о јавним набавкама („Сл. гласни^ 
БиХ", број 39/14) примјеном критеријума најниже цијене у складу са одредбама члана 64Ј 
став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ", број 39/14), члана 48. став 1Ј 
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, на1 
начин прописан одредбама члана 99. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ", број 
39/14).

Доставити:
- Понуђачу,
- Комисији за набавке,
- Дирекцији за инвестиције
- Дирекцији за економско-финансијске послове, 

Дирекцији за набавке
- Архиви а/а.


