ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДОМ ЗДРАВЉА “Др ЈОВАН РАШКОВИЋ”
МРКОЊИЋ ГРАД
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Број: 300-11/17
Дана, 31. августа 2017. године
На основу члана 64. став 1.тачка б), члана 70. став 1.,3. и 6. Закона о јавним набавкама
БиХ („Службени гласник БиХ“, број:39/14), препоруке Комисије за јавне набавке број:
300-10/17, од дана 31.08.2017. године у поступку јавне набавке ЦР система за
дигитализацију постојећих РТГ уређаја за потребе Дома здравља Мркоњић Град, те члана
25. Статута ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град, директор дома
здравља доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за набавку ЦР система за дигитализацију постојећих РТГ уређаја
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке, број: 300-11/17, од дана 31.08.2017.
године и уговор за јавну набавку ЦР система за дигитализацију постојећих РТГ уређаја,
додјељује се понуђачу „БАВАРИАМЕД“ ДОО БАЊА ЛУКА, као понуђачу са највише
освојених бодова према критеријима датим у тендерској документацији, за понуђену
цијену од 21.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 24.570,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, роком
испоруке од 1 дана и роком плаћања- одложено до 60 дана.
Члан 2.
Уговор о набавци ће се доставити на потпис изабраном понуђачу, 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 ЦР система за дигитализацију постојећих РТГ уређаја,за потребе
Дома здравља Мркоњић Град, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке
роба, број: 300/17, а проведен путем конкурентског захтјева за доставу понуда , број:3002/17. Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки,број: 710-7-1-83-35/17 а истовремено упућен је позив за достављање понуда на адресе три понуђача, и то:
1) „МЕДИКОМ“ ДОО БИЈЕЉИНА;
2) „БАВАРИАМЕД“ ДОО БАЊА ЛУКА и
3) „ИНЕЛ БХ“ ДОО МАГЛАЈ.
На основу обавјештења о набавци на порталу јавних набавки, било је и захтјева других
понуђача („МЕДИТ“ ДОО САРАЈЕВО) за достављање тендерске документације, односно
захтјева за учешће у овом поступку јавне набавке, тако да је до крајњег рока предвиђеног
за пријем понуда (15.06.2017. године, 10:00 часова) пристигло укупно 2 (двије) понуде,
редом како слиједи:
1) БАВАРИАМЕД“ ДОО БАЊА ЛУКА
2) „МЕДИТ“ Д.О.О. САРАЈЕВО
15.06.2017.године стигла је и жалба на тендерску документацију од стране „Медиком“-а
ДОО Бијељина, те је поступак јавног отварања пристиглих понуда одложен до даљњег,
Одлуком о обустави поступка, број: 300-6/17 од 15.06.2017.године. Истог дана приспјеле
понуде су неотворене враћене понуђачима. У наредном периоду уговорни орган је донио
Рјешење којим се жалба „Медиком“-а ДОО Бијељина, одбија као неоснована те је
документација просљеђена Канцеларији за разматрање жалби на одлучивање. Дана
01.08.2017.године уговорни орган је запримио Рјешење КРЖ-а којим се жалба
„Медиком“-а ДОО Бијељина одбија као неоснована. Истог дана донесена је Одлука о
наставку поступка и одређен термин 10.08.2017.године за отварање понуда о чему су
обавјештени сви заинтересовани понуђачи.У Записнику са отварања понуда, од
10.08.2017.године, констатовано је и да су уредно и благовремено понуде доставили
понуђачи:
1) „МЕДИТ“ Д.О.О. САРАЈЕВО
2) „БАВАРИАМЕД“ ДОО БАЊА ЛУКА
Записници су истог дана уредно послати путем факса на адресе ова два понуђача.
2. У даљем разматрању, Комисија је провјеравала да ли је уредно достављена сва
документација тражена тендерском докуметацијом и у том смислу је констатовано да су
оба понуђача, доставили све што је тражено, те је констатовано сљедеће:
1. Понуђач „МЕДИТ“ Д.О.О. САРАЈЕВО“ у својој понуди нуди тражену робу уз
сљедеће услове:
А) цијена (без ПДВ-а)...................................28.800,00 КМ;
Б) рок испоруке робе....................................7 дана
2. Понуђач „БАВАРИАМЕД“ ДОО БАЊА ЛУКА у својој понуди нуди тражену
робу уз сљедеће услове:
А) цијена (без ПДВ-а)...................................21.000,00 КМ;
Б) рок испоруке робе.................................... 1 дан

Збир бодова, према датом систему вредновања из тендерске документације износио би:
1. „МЕДИТ“ Д.О.О. САРАЈЕВО:
А) цијена:.............................. 58,33 бодова
Б) рок испоруке робе:............ 2,85 бодова
УКУПНО:.................... 61,18 бодова
2. „БАВАРИАМЕД“ ДОО БАЊА ЛУКА:
А) цијена:................................ 80 бодова
Б) рок испоруке робе:............ 20 бодова
УКУПНО:.................... 100 бодова

У складу са датим критеријумима, као и подкритеријумима вредновања понуда,
сачињена је сљедећа ранг листа понуђача, како слиједи:
1 „БАВАРИАМЕД“ ДОО БАЊА ЛУКА
2. „МЕДИТ“ Д.О.О. САРАЈЕВО“
Сходно сачињеној ранг листи, Комисија је одлучила да директору уговорног органа да
препоруку да понуђачу „БАВАРИАМЕД“ ДОО БАЊА ЛУКА, понуђачу са највише
освојених бодова, понуди на потпис уговор о купопродаји ЦР система за дигитализацију
постојећих РТГ уређаја.
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 је изабрани понуђач
„БАВАРИАМЕД“ ДОО БАЊА ЛУКА освојио највише бодова, сходно ктитеријумима
за вредновање понуда из тендерске документације.
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

