78420 Србац, Љубовијска 24

Централа:
051/745-100
Факс:
051/745-101
E-mail: dzsrbac@teol.net
WEB: www.dzsrbac.com

Број:
3364/17
Датум: 08.11.2017.
На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. став 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник БиХ" број 39/14), на основу члана 24. Статута ЈЗУ Дома здравља
Србац, као и на основу Препоруке комисије за јавне набавке број 3363/17 од 08.11.2017.
године, у поступку јавне набавке препарата (мокри тестови) за имунохемијске претраге за
потребе ЈЗУ Дома здравља Србац путем конкурентског захтјева, директор ЈЗУ Дома
здравља Србац је донио

ОДЛУКУ
О избору најповољнијег понуђача за набавку препарата (мокри тестови) за
имунохемијске претраге
Члан 1.
Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке број 3363/17 од 08.11.2017. и уговор за
јавну набавку препарата (мокри тестови) за имунохемијске претраге додјељује се понуђачу
„Profy“ d.о.о., обавјештење број 632-7-1-29-3-9/17 од 01.11.2017. године, за понуђену
цијену од 15.833,05 КМ без ПДВ-а, као понуђачу који испуњава све услове из тендерске
документације.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Profy“ d.o.o.,
по протеку рока од 15 дана, рачунајући од дана када је понуђач обавијештен о избору
најповољније понуде.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Уговорни орган.
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Члан 4.
Ова одлука објавиће се на веб страници www.dzsrbac.com истовремено с упућивањем
понуђачу који је учествовaо у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став 6. Закона о
јавним набавкама.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је учествовао у
поступку јавне набавке, сходно члану 71. став 2. Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке препарата (мокри тестови) за имунохемијске претраге покренут је
Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 3092/17 од 11.10.2017. године. Јавна
набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. Процијењена
вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 16.000,00 КМ., обавјештење о набавци број 632-7-129-3-9/17 од 01.11.2017. године.
Захтјев за доставу понуда је прослијеђен следећим понуђачима:
Понуђач „Profy“ d.o.o. Бијељина
Понуђач „Диапром“ д.о.о. Посушје
Понуђач „Диамедик“ д.о.о. Илиџа
У поступку по извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено
и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила
одговарајући записник, у којем је утврђено следеће:
- да је укупан број пристиглих понуда: 1
- да је благовремено запримљена једна понуда
- да нема неблаговремених понуда
У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно
и потпуно извршила оцјену калификованости понуђача те оцјену приспјелих понуда,
сходно критеријумима из тендерске документације.
У поступку оцјене проведеног поступка, директор уговорног органа није нашао разлоге,
неправилности нити пропусте у раду Комисије за јавне набавке. 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 документaцију, неспорно је да је изабрани понуђач изабран
примјењујући критериј најнижа цијена технички задоваљавајуће понуде, која је понуђена у
износу од 15.833,05 КМ без ПДВ-а.
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Из наведених разлога, примјеном члана 64. става 1. тачка б) Закона о јавним набавкама, те
члана 24. Статута ЈЗУ Дома здравља одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана
пријема ове одлуке.

Достављено:
1.Понуђачу
2.Директору
3.Референту за јавне набавке
4.Архив

ДИРЕКТОР
Стојић др Мирко, спец.опште медицине
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