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На основу члана 6. а у вези с чл. 64., 65., 70. и 71. став (2) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине" број 39/14), члана 48. Правилника о јавним 
набавкама „Електропренос — Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, члана 67. Статута 
„Електропренос — ЕлектропријенОс БиХ" а.д. Бања Лука, Записника о прегледу и оцјени 
понуда број: ЈН-КЗ-1773-17/2021 Од 18.01.2022.године, Допуне записника о прегледу и 
оцјени понуда након Е— аукције и препоруке Комисије за јавне набавке дате у Допуни 
записника, у поступку јавне набавке број: ЈН-КЗ-1773-19/2021— Одводници пренапона за ТЈ 
Бихаћ, В.д. Директор „Електропренос — Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука — Оперативно 
пОдручје Бања Лука, доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

I 

За најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ЈН-КЗ-1773/2021— Одводници 
преналона за ТЈ Бихаћ, а на Основу Записника о прегледу и оцјени понуда број: ЈН-КЗ-1773- 
17/2021 Од 18.01.2022.гОдине, Допуне записника о прегледу и оцјени понуда након Е— 
аукције и препоруке Комисије за јавне набавке дате у Допуни записника, изабран је понуђач 
ИНВИНГ ИНВЕСТ ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о. Приједор са пОнудОм број 66/22 (која је код 
Уговорног органа запримљена под бројем: ЈН-КЗ-1773-13/2021 дана 12.01.2022.године), а 
након проведене Е-аукције са укупно понуђеном цијеном од 9.890,10 КМ без ПДВ-а 
(11.571,42 КМ са ПДВ-Ом). 

II 

Приједлог уговора о набавци доставиБе се на потпис изабраном понуђачу по истеку рока од 
15 дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније 
понуде. 

III 

Ова Одлука објавиће се на we6 страници www.eлпpexoc.6a истовремено са упућивањем 
понуlјачима који су учествовали у поступку јавне набавке. 

IV 

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iB: 402369530009 
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, 	 МВ: 11001416 
Те1. +387 51 246 500, Fa_ +387 51 246 550 	BR: 08-50.3.-01-4/06 
Operativna područja: 	 Ministarstvo pravde BiH 
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuz1a 	 Sarajevo  

Korisničke banke 
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Sberbank a.d. 
Nova Banka a.d. 
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i brojevi računa 
.d.B.Luka 5510010003400849 
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1В: 402369530009 	Korisničke banke i brojevi računa 
UniCredit Bank a.d. В. Luka 5510010003400849 

Ова одлука ступа на снагу данОм доношења и даставља се свим понуђачима који су 
учествовали у поступку јавне набавке. 

Образложење 

„Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука Оперативно подручје Бања Лука, 
као Уговорни орган (у даљем тексту: УгОвОрни орган) на оснОву Одлуке о пОкретању 
поступка јавне набавке број: ЈН-КЗ-1773-2/21 од 14.12.2021. године, провео је конкурентски 
поступак јавне набавке ЈН-КЗ-1773/2021- Одводници пренапона за ТЈ Бихаћ, покренут 
објављивањем обавјештења о набавци број: 2602-7-1-325-3-3/21 од 24. 12.202 1 .године. 
ПрОцијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 9.990,00 КМ. 

За прОвођење предметног поступка набавке, Уговорни орган је Рјешењем број: ЈН-КЗ-1773- 
3/21 од 14.12.2021. године, именовао Комисију од 5 (пет) чланова. 

Комисија за предметну јавну набавку је блатовремено и правилно извршила отварање понуда 
дана 12.01.2022. гОдине, о чему је сачинила Залисник са отварања понуда брОј: ЈН-КЗ-1773- 
16/2021 у којемје констатовано даје укупно пристигло 3 (три) понуде и то: 

1. ПОWЕРДИС д.о.о. Бихаћ 
2. ИНВИНГ ИНВЕСТ ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о. ПриједОр 
З. ДЕЛИНГ д.а.о. Тузла 

Комисија за јавну набавку је извршила преглед и оцјену понуда, о чему је сачинила Записник 
о прегледу и оцјени понуда, број: ЈН-ОП-КЗ-1773-17/2021 од 18.01.2022. године, у кОјем је 
констатовано, да су у поступку јавне набавке ЈН--КЗ-1773/21 - Одводници пренапона за ТЈ 
Бихаћ 

- Све пристигле понуде благовремене. 

-Понуде понуђача: ИНВИНГ ИНВЕСТ ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о. Приједор и ДЕЛИНГ д.о.о. 
Тузла су прихватљиве, јер су у свему испуниле захтјеве тражене тендерском 
дОкументацијом, те су биле предмет Е-аукције. 

-Понуда понуђача: ПОWЕРДИС д.о.о. Бихаћ је неприхватљиве, јер није испуниле зактјеве 
тражене тендерском документацијом, због чега су одбачене у складу са чланом 68. став (4) 
тачка и) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ", број 39/14) из разлога 
детаљније описаних у Записнику о прегледу и оцјени пОнуда, брОј: ЈН-КЗ-1773-17/2021 -од 
18.01.2022.године, те нису биле предмет Е-аукције. 

Комисија за јавну набавку доставила је В.д.директОру ОП Бања Лука Записник о прегледу и 
оцјени понуда број: ЈН-КЗ-17/2021 од 18.01.2022.гОдине и Допуну записника о прегледу и 
оцјени понуда након Е-аукције број: ЈН-КЗ-1773-19/2021 од 24.01.2022. године са 

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" ad. Banja Luka 
78000 Banja Luka, Marije Bursač 7а, 
Те1. +387 51 246 500, Fa_ +387 51 246 550 
Operativna područja: 
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuz1a 



ектор ОП Бања Лука 

препоруком о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ЈН-К3-1773/2021 - 
ОдвОдници пренапона за ТЈ Бихаћ 

У поступку дОношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно и 
потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих понуда, у 
складу са критеријумима из тендерске дОкументације. 
УвидОм у приложену документацију, узимајући у обзир критеријум најнижа цијена, 
неспорн0 је даје изабрани понуђач најбОље оцијењен. 

Збирна табела са рангирањем пОнуђача накОн проведене Е-аукције за предметну набавку: 

Ранг Иазив понуђача 
Коначна цијена понуде након 
проведене Е-аукције у КМ без 

ПДВ-а 
И ИНВИНГ HHBECT ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о. Приједор 9.890,10 

ИИ ДhЈПНГ д.о.о. Тузла 9.900,00 

Из наведених разлОга, примјеном члана 64. став 1. тачка б) ЗакОна о јавним набавкама, 
одлучен0 је као у члану 1. ове Одлуке. 

УгОворни орган ће доставити приједлог угОвОра онОм пОнуђачу чија је понуда по ранг-листи 
Одм6х након пОнуде најуспјешнијег пОнуђача у случају да је испуњен неки од услова из 
члана 72. став (3) ЗакОна о јавним набавкама. 

ПОУКА О ПРАВПОМ ЛИЈЕКУ 

ПрОтив ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби путем 
УгОворног органа, најкасније у року од 10 (десет) дана Од дана пријема Ове одлуке, на 
адресу: 

„ЕлектрОпренОс-ЕлектрОпријенОс БиХ" а.д. Бања Лука - Оперативн0 подручје Бања Лука, 
Рамићи 66, 78 215 ДрагОчај (факс. 051/392-712) 

Доставити: 

- Понуђачима, 
- Служба за кОмерцијалне пОслОве 
- Евиденцији. 
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