ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДОМ ЗДРАВЉА “Др ЈОВАН РАШКОВИЋ”
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Број: 582-5/16
Дана, 24.јануара 2017. године
На основу члана 64. став 1.тачка б), члана 70. став 1.,3. и 6., члана 68.став 1) Закона о
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број:39/14), препоруке Комисије за
јавне набавке број: 582-5/16, од дана 24.01.2017. године у поступку јавне набавке
лабораторијског материјала и реагенаса 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 за јавну набавку лабораторијског материјала и
реагенаса за 2017.годину
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке, број: 582-4/16, од дана 24.01.2017.
године и уговор за јавну набавку лабораторијског материјала и реагенаса се додјељује:
-За ЛОТ-ове :1,2,3,4,5. и 8. понуђачу „БРОМА БЕЛ“ д.о.о.БАЊА ЛУКА – као
једином понуђачу који испуњава услове прописане тендерском документацијом, са
укупно понуђеном цијеном за горе наведене лотове од 65.537,63 КМ без ПДВ-а
(76.679,02 КМ са ПДВ-ом), роком испоруке од 3 дана од пријема наруџбе и роком
плаћања- одложено до 90 дана, критеријум –најнижа цијена.

-За ЛОТ-ове :6. и 7. понуђачу „СЕМИКЕМ“ д.о.о. САРАЈЕВО – као најповољнијем
понуђачу који испуњава услове прописане тендерском документацијом, са укупно
понуђеном цијеном за горе наведене лотове од 3.851,60 КМ без ПДВ-а (4.506,37 КМ са
ПДВ-ом) и роком плаћања- одложено до 90 дана, критеријум –најнижа цијена.

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 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења .
Образложење
Поступак јавне набавке Лабораторијског материјала и реагенаса за 2016. годину,
за потребе Дома здравља Мркоњић Град: покренут је Одлуком уговорног органа број:
582/16, објављено обавјештење о набавци на Порталу јавних набавки број: 710-1-1-3183-15/16 и оглашено у Службеном листу БиХ, број: 90/16 дана 02.12.2016.године.
Поступак је проведен путем Отвореног поступка јавне набавке, број: 582-2/16, а
поступак набавке подијељен на 8 (осам) ЛОТ-ова, гдје су набавке: Лабораторијски
регенаси за анализатор (БТ-2000)- ЛОТ 1, Реагенси за тромботрек- ЛОТ 2, Системи за
узорковање крви- ЛОТ 3, Реагенси за хематолошки бројач (Sysmex XS 500 i)- ЛОТ 4,
Потрошни метеријал за анализатор (БТ-2000) - ЛОТ 5, Брзи тестови-ЛОТ 6, Хемикалије
и остало -ЛОТ 7 и Регенси за ВИДАС апарат-ЛОТ 8.
До крајњег рока предвиђеног за пријем понуда (21.12.2016. године) пристигле
су укупно 3 (три) понуде, редом како слиједи, (док неблаговремено пристиглих понуда
није било):
1) „СЕМИКЕМ“ д.о.о. САРАЈЕВО
2) „САНАМ СТИРКА“ доо САРАЈЕВО
3) „БРОМА БЕЛ“ д.о.о.БАЊА ЛУКА.
како је и констатовано у Записнику са отварања понуда, од 21.12.2016.године.
Такође је констатовано је и да су записници уредно послати путем факса истог дана
на адресе пријављених понуђача.
Приликом оцјењивања понуда на затвореној сједници, Комисија је провјеравала да ли
је уредно достављена сва документација тражена тендерском докуметацијом и у том
смислу је констатовано да су понуђачи:
1) „СЕМИКЕМ“ д.о.о. САРАЈЕВО доставио потпуну документацију за ЛОТ-ове 6. и 7.
Комисија је констатовала да је понуђач доставио документацију тражену у складу са
тачком 10.3 тендерске документације .
Понуђене су следеће цијене:
- ЛОТ 6 Брзи тестови: 2.226,40 КМ без ПДВ-а
- ЛОТ 7 Хемикалије и остало: 1625,20 КМ без ПДВ-а
2) „САНАМ СТИРКА“ д.о.о. САРАЈЕВО доставио потпуну документацију за ЛОТ 6.
Комисија је констатовала да је понуђач доставио документацију тражену у складу са
тачком 10.3 тендерске документације .
Понуђена је следећа цијена:
- ЛОТ 6 Брзи тестови: 2.736,00 КМ без ПДВ-а

3) „БРОМА БЕЛ“ д.о.о.БАЊА ЛУКА је доставио понуде за седам ЛОТ-ова (без ЛОТ-а
број 7.) Наведени понуђач је доставио сву тражену документацију у складу са тачком
10.3.ТД.
Понуђене су следеће цијене:
- ЛОТ 1 - Лабораторијски регенаси за анализатор (БТ-2000): 24.040,60 КМ без ПДВ-а
- ЛОТ 2 - Реагенси за тромботрек: 2.895,40 КМ без ПДВ-а
- ЛОТ 3 - Системи за узорковање крви: 2.182,90 КМ без ПДВ-а
- ЛОТ 4 - Реагенси за хематолошки бројач (Sysmex XS 500 i): 6.506,15 КМ без ПДВ-а
- ЛОТ 5 - Потрошни метеријал за анализатор (БТ-2000): 2.817,65 КМ без ПДВ-а
- ЛОТ 6 - Брзи тестови: 3.365,00 КМ без ПДВ-а
- ЛОТ 8 - Реагенси за VIDAS апарат: 27.094,93 КМ без ПДВ-а
У даљем поступку оцјењивања понуда за достављене ЛОТ-ове констатовано је да су
најповољније цијене за :
- ЛОТ 1 - Лабораторијски регенаси за анализатор (БТ-2000): 24.040,60 КМ без ПДВ-а
Понуђач „БРОМА БЕЛ“ д.о.о.БАЊА ЛУКА
- ЛОТ 2 - Реагенси за тромботрек: 2.895,40 КМ без ПДВ-а
Понуђач „БРОМА БЕЛ“ д.о.о.БАЊА ЛУКА
-ЛОТ 3 - Системи за узорковање крви: 2.182,90 КМ без ПДВ-а
Понуђач „БРОМА БЕЛ“ д.о.о.БАЊА ЛУКА
- ЛОТ 4 - Реагенси за хематолошки бројач (Sysmex XS 500 i): 6.506,15 КМ без ПДВ-а
Понуђач „БРОМА БЕЛ“ д.о.о.БАЊА ЛУКА
- ЛОТ 5 - Потрошни метеријал за анализатор (БТ-2000): 2.817,65 КМ без ПДВ-а
Понуђач „БРОМА БЕЛ“ д.о.о.БАЊА ЛУКА
- ЛОТ 6 Брзи тестови: 2.226,40 КМ без ПДВ-а
Понуђач „СЕМИКЕМ“ д.о.о. САРАЈЕВО
- ЛОТ 7 Хемикалије и остало: 1.625,20 КМ без ПДВ-а
Понуђач „СЕМИКЕМ“ д.о.о. САРАЈЕВО
- ЛОТ 8 - Реагенси за VIDAS апарат: 27.094,93 КМ без ПДВ-а
Понуђач „БРОМА БЕЛ“ д.о.о.БАЊА ЛУКА
За ЛОТ-ове :1,2,3,4,5. и 8. је изабран понуђач: „БРОМА БЕЛ“ д.о.о.БАЊА ЛУКА –
као понуђач који испуњава услове прописане тендерском документацијом, са укупно
понуђеном цијеном за горе наведене лотове од 65.537,63 КМ без ПДВ-а, роком
испоруке од 3 дана од пријема наруџбе и роком плаћања- одложено до 90 дана,
критеријум –најнижа цијена.
За ЛОТ-ове :6. и 7. је изабран понуђач: „СЕМИКЕМ“ д.о.о. САРАЈЕВО – као
најповољнији понуђач који испуњава услове прописане тендерском документацијом,
са укупно понуђеном цијеном за горе наведене лотове од 3.851,60 КМ без ПДВ-а и
роком плаћања- одложено до 90 дана, критеријум –најнижа цијена.
Укупна цијена за набавку Лабораторијског материјала и реагенаса за 2017.годину
износи : 69.389, 63 без ПДВ-а односно 81.185,39 КМ са ПДВ-ом.
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.

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

