
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ДОБОЈ 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА 

Број 1;)06 ш 
Датум: QRЩ )() · 

На основу члана 64.став 1. тачка 6), члана 70. ст. 1, 3.и 6. Закона о јавним 
набавкама (,,Сл . гласникБиХ", број 39/14), на препоруку Комисије за јавне набавке 
број: 3282/20, у поступку јавне набавке роба- набавка и испорука ауто гума са 

монтажом, демонтажом и балансирањем директор је донио 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке, број: 3282/20 од 27.04.2020. године и 
уговор за јавну набавку роба набавка и испорука ауто гума са монтажом, демонтажом и 

балансирањем, додјељује се понуђачу "TOTAL TRADE" д. о .о . Добој понуда број: 

99/20 од 22.04.2020. године, за коначну понуђену цијену 10.843,00 КМ без ПДВ-а као 
најповољнијем понуђачу. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставит ће се на потпис изабраном понуђачу "TOTAL 
TRADE" д. о.о. Добој , у складу са чланом 72. Закона о јавним набавкама БиХ. 

Члан 3. 

Ова одлука доставиће се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке . 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и доставља се свим понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71.став 2. Закона о јавним 
набавкама. 



Члан5. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници www.doшzdravl j adoboj.ba, истовремено с 

упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 
70. став (6) Закона о јавним набавкама. 

Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 

2952/20 од 07.04.2020.године. 
Јавна набавка је спроведена конкурентским захтјевом са Е- аукцијом. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 11.800,00 КМ. 
Обавјештење о набавци број: 1221-7-1-53-3-9/20, објављеној на Порталу јавних набавки 
дана 07.04.2020. године. 

Комисија за јавне набавке доставила је записник о оцјени понуда број: 3281 /20 од 
07.04.2020. године и препоруку о избору најповољнијег понуђача број : 3282/20 од 
07.04.2020. године, у поступку јавне набавке роба - набавка и испорука ауто гума са 

монтажом, демонтажом и балансирањем. 

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавне набавке 

благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о 

чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима ј е утврђено сљедеће: 

- да је укупан број пристиглих понуда 2; 
- даје благовремено запримљена 2 понуде; 
- да нема неблаговремено запримљених понуда; 

- да су понуде понуђача : ,,ГУМА М" д.о.о. Мостар, ,,ТОТ AL TRADE" д.о .о. Добој 

прихватљиве и да су испуниле све услове тражене тендерском документациЈом. 

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 критеријима из тендерске документације и заказала Е

аукцију за 27.04.2020.год. у 11 часова. 

У поступку оцјене проведеног поступка, директор није нашао разлоге, неправилности 

нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке 

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 тендерским документом. 

Комисија за јавне набавке након проведене Е- аукције добила је Извјештај о току и 

завршетку Е-аукциј е. 

Коначна ранг листа понуђача који су учествовали у Е-аукцији 

РБ Назив понуђача ИДБ/ЈИБ Укупна цијена Ранг 

по де КМ без 



ПДВ-а 

1. 4400124510000 10.843,00 1 
,,TOTAL TRADE" 
д.о.о. Добој 

2. 4227111640008 10.855,00 2 
,,ГУМА М" д.о.о. 

Мостар 

Најповољнији понуђач након завршетка Е-аукције је "ТОТ AL TRADE" д.о.о. Добој са 
коначном цијеном понуде 10.843,00 КМ без ПДВ-а. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64.став 1. тачка б. Закона о јавним набавкама, 
одлучено је као у члану 1. ове одлуке . 

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. Свим понуђачима 
2. Тендерска документација 

3. Архива 


