ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДОМ ЗДРАВЉА “Др ЈОВАН РАШКОВИЋ”
МРКОЊИЋ ГРАД
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Број: 605-7/16
Дана, 28. децембра 2016. године
На основу члана 64. став (1), члана 70.Закона о јавним набавкама БиХ („Службени
гласник БиХ“, број: 39/14), препоруке Комисије за јавне набавке број: 605-6/16, од дана
28.12.2016. године у поступку јавне набавке санитетског и завојног материјала за потребе
Дома здравља Мркоњић Град у 2017. години, те члана 25. Статута ЈЗУ Дом здравља „Др
Јован Рашковић“ Мркоњић Град, директор дома здравља доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке, број: 605-6/16, од дана 28.12.2016.
године и уговор за јавну набавку санитетског и завојног материјала у 2017. години,
додјељује се ( по лотовима):
1. За ЛОТ 1 („Санитетски и завојни материјал“) понуђачу „БАЊАЛУКАФАРМПЛУС“ д.о.о. БАЊА ЛУКА, за понуђену цијену од 14.905,50 КМ без ПДВ-а;
2. За ЛОТ 2 („Потрошни материјал“) понуђачу „KRAJINAGROUP“ д.о.о. БАЊА
ЛУКА за понуђену цијену од 24.950,60 КМ без ПДВ-а;
3. За ЛОТ 3 („Хемикалије“) понуђачу „KRAJINAGROUP“д.о.о. БАЊА ЛУКА за
понуђену цијену од 7.105,65 КМ без ПДВ-а.
Члан 2.
Уговор о набавци ће се доставити на потпис изабраним понуђачима, по протеку рока од
15 дана од дана достављања обавјештења о избору најповољнијег понуђача свим
понуђачима који су узели учешће у овом поступку јавне набавке.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се Служба за правне, кадровске и опште послове и
Служба за економско- финансијске послове.
Члан 4.
Ова одлука биће објављена на веб страници дома здравља www.domzdravljamg.com
истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у овом поступку јавне
набавке, у складу са чл. 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења .
Образложење
Поступак јавне набавке санитетског и завојног материјала за 2017. годину,за потребе
Дома здравља Мркоњић Град, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке,
број: 605/16, од дана 07.12.2016. године, а проведен путем конкурентског захтјева за
доставу понуда, број:605-2/16. Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних
набавки, број: 710-7-1-322-3-16/16, дана 08.12.2016. године.
Захтјев за доставу понуда је дана 09.12.2016. године упућен сљедећим понуђачима:
1) „ СПЕКТРОЛАБ“ д.о.о. БАЊА ЛУКА,
2)„ KRAJINAGROUP“ д.о.о. БАЊА ЛУКА и
3)„ADRIALINE“ д.о.о. БАЊА ЛУКА.
Укупно 9 понуђача је преузело тендерску документацију, а до истека рока за пријем
понуда пристигле су понуде од четири понуђача који су затражили тендерску
документацију од уговорног органа, потврдили преузимање исте а, по реду приспјећа
понуда, то су сљедећи понуђачи:
1)
2)
3)
4)

„SANAM STYRKA“ д.о.о. САРАЈЕВО,
„KRAJINAGROUP“ д.о.о. БАЊА ЛУКА,
„БАЊАЛУКАФАРМ-ПЛУС“ д.о.о. БАЊА ЛУКА и
„ADRIALINE“ д.о.о. БАЊА ЛУКА.

Понуде су отворене дана 16.12.2016. године и о истом је сачињен записник о отварању
понуда који је у законском року, путем факса, достављен свим понуђачима.
У записнику са отварања понуда је констатовано сљедеће:
- да је укупан број благовремено приспјелих понуда: 4
- да нема неблаговремено запримљених понуда.
Провјером квалификованости понуђача, сходно критеријумима из тендерске
документације, утврђено је да су сви пријављени понуђачи квалификовани за учешће у
поступку јавне набавке санитетског и завојног материјала, те да су сви понуђачи
доставили документе у складу са захтјевима из тендерске документације.
Разматрајући понуду понуђача „SANAM STYRKA“ д.о.о. САРАЈЕВО, Комисија је
утврдила да понуђач није измијенио тендерску документацију, одн. „Образац за доставу
понуде“ за ЛОТ 1, у складу са измјеном коју је уговорни орган дана 12.12.2016. године,
упутио свим понуђачима који су преузели ТД, па тако и именованом понуђачу. У понуди
понуђача „SANAM STYRKA“ д.о.о. за ЛОТ 1 није понуђена ставка под редним бројем
20. “Газа 10m х 80cm“, те је стога понуда одбачена како некомплетна, у складу са тачком
3. и 14.5. тендерске документације. Комисија је узела у обзир да је измјена тендерске
документације, на начин и року одређеном у члану 56. став (2) Закона, именованом
понуђачу послата путем мејла (а што је био прихваћени начин комуникације свих
понуђача са уговорним органом) о чему постоји писани доказ; затим да измјена, одн.
додавање једне ставке у већ постојећу табелу није посао који је захтијевао знатно више
времена за калкулацију и припрему понуде и као ни разлог за продужење рока за доставу
понуда; да се именовани понуђач није огласио поводом измјене ТД, у виду жалбе на ТД
или захтјева за продужењем рока, или подношењем измјене/допуне понуде и сл., као и да
је из понуде евидентно да понуда понуђача није послата прије 14.12.2016. године, у којем

року је могао извршити измјену/допуну понуде, те је Комисија једногласно понуду
одбацила као непотпуну.
У поступку оцјењивања понуда осталих понуђача, Комисија је сачинила сљедеће ранг
листе, по лотовима (од понуђача са најнижом цијеном па надаље), како слиједи:
1) ЛОТ 1- „Санитетски и завојни материјал“:
1. „БАЊАЛУКАФАРМ-ПЛУС“ д.о.о. БАЊА ЛУКА, чија цијена понуде износи укупно
14.905,50 КМ без ПДВ-а, односно 17.439,44 КМ КМ са урачунатим ПДВ-ом. Понуда
понуђача ужива преференцијални третман домаћег, о чему је приложен доказ, те се
понуда понуђача умањује за 15% , те, само у сврху поређења, износи 12.669,68 КМ.
Понуда је комплетна;
2. „KRAJINAGROUP“ д.о.о. БАЊА ЛУКА чија цијена понуде износи укупно 12.799,00
КМ без ПДВ-а, односно 14.974,83 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Понуда је комплетна;
3. „ADRIALINE“ д.о.о. БАЊА ЛУКА чија цијена понуде износи укупно 13.360,20 КМ
без ПДВ-а, односно 15.631,43 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Понуда је комплетна;
2) ЛОТ 2- „Потрошни материјал“
1. „KRAJINAGROUP“ д.о.о. БАЊА ЛУКА чија цијена понуде износи укупно 24.950,60
КМ без ПДВ-а, односно 29.192,20 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Понуда је комплетна;
2. „ADRIALINE“ д.о.о. БАЊА ЛУКА чија цијена понуде износи укупно 26.153,93 КМ
без ПДВ-а, односно 30.600,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Понуда је комплетна.
3) ЛОТ 3 – „Хемикалије“
1. „KRAJINAGROUP“ д.о.о. БАЊА ЛУКА чија цијена понуде износи укупно 7.105,65
КМ без ПДВ-а, односно 8.313,61 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Понуда је комплетна.
У поступку оцјене проведеног поступка, директор уговорног органа није нашао разлоге,
неправилности нити пропусте у раду Комисије.
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија извршила правилно вредновање
пристиглих понуда, у складу са Законом, подзаконским актима и тендерском
документацијом. Увидом у приложену документацију, неспорно је да су изабрани
понуђачи изабрани примјењујући критериј најниже цијене, која је била критериј за
додјелу уговора.
На основу напријед наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет)
дана од дана пријема ове одлуке.
ДИРЕКТОР
Достављено:
1. понуђачима
2. Комисији за јавне набавке
3. а/а

___________________
Прим. др Радивој Еракспец. за плућне болести

