
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ДОБОЈ 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА 

Број: ~kи; 
Датум: , 1() · 

На основу члана 64. став 1. тачка а), члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама 
(,,Сл . гласник БиХ", број 39/14), на препоруку Комисије за јавне набавке број: 3727/20 
од 14.05.2020. године, у поступку јавне набавке - набавка горива, директор је донио 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке, број: 3727/20 од 14.05.2020. године и 
уговор за јавну набавку - набавка горива, додјељује се понуђачу "НЕСТРО ПЕТРОЛ" 

а.д. Бања Лука, а чија понуда износи 43.719,81 КМ без ПДВ-а са укљученим попустом 
од 3%, као најбоље оцијењеном, са роком плаћања 60 дана и 1 ОО бодова. 

Члан 2. 

Понуда понуђа из члана 1. ове Одлуке је била најповољнија по предметној набавци из 
разлога што је остварила највећи број бодова по критиријуму дефинисаном тендерском 

документацијом број: 3194/20. 

Члан 3. 

Приједлог уговора о набавци доставит ће се на потпис изабраном понуђачу по 

протеку рока од 15 дана, рачунајући од дана од када су сви понуђачи обавијештени о 
избору најповољније понуде. Понуђач који је изабран као најбоље оцијењен , дужан 
је у року од 5 (пет) дана од дана запримања Одлуке о избору најповољнијег понуђача 
, доставити доказе тражене тендерском документациЈОМ. 

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. 



Члан 5. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници www.doшzdravl j adoboj.Ъa, 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 3191 /20 од 22.04.2020. године. 

Јавна набавка је спроведена отвореним поступком . 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 77.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 1221-1-1 -57-3-12/20 послано је на објављивање дана 
22.04.2020. године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 22.04.2020. 
године, сажетак обавјештења о набавци објављен је у "Сл . гласнику БиХ" број 
23/2020 од 24.04.2020.год. 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број : 4211/16 од 18.07.2016. 
године. и број 4527/17 од 07.08.2017.године од стране директора ЈЗУ Дом здравља 
Добој. 

Комисија за јавне набавке доставила је записник о прегледу и оцјени понуда број: 

3726/20 од 14.05.2020. године и препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 
3727/20 од 14.05 .2020. године, у поступку ј авне набавке - набавка горива. 

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

благовремено и правилно извршила отварање понуде и оцјену приспјеле понуде, о 

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

- даје укупан број пристиглих понуда 3; 

- даје благовремено запримљено 3 понуда; 

- да нема неблаговремено запримљених понуда; 

- да су понуде понуђача : ,,ХОЛДИНА" д.о.о. Сарајево, ,,HIFA- OIL" д.о.о. Тешањ и 
"НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука прихватљиве и да испуњавају све услове тражене 
тендерском документациЈОМ. 

Пријављени понуђачи доставили су понуде у следећим износима, и са понуђеним 

роком плаћања: 

РЕД. НАЗИВ ПОНУЂА ЧА Укупна цијена ПОНУЂЕНИ Укупна цијена Рок плаћања 

БР. понуде без ПОПУСТ понуде без 

ПДВ-а и без ПДВ-а и са 

попуста попустом 

l . ,,ХОЛДИНА" д.о.о. 49.096,00 км 8,5 % 44.922,84 км 60 дана 

Сарајево 
2. ,,HIF А- OIL" д.о . о. 46.579,00 КМ 3% 45.18 1,63 КМ 60 дана 



Тешањ 
3 . "НЕСТРО 45 .071 ,97 км 3% 43 .719,81 км 60 дана 

ПЕТРОЛ" а.д. Бања 

Лука 

Комисија је на затвореном састанку одржаном истог дана 14 . 05.2020.год., извршила 

увид у комплетну документацију понуђача, и по том основу утврдила да су понуде 

понуђача "ХОЛДИНА" д . о.о . Сарајево, ,,HIFA- OIL" д .о.о . Тешањ и "НЕСТРО 
ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука прихватљиве и да су испуниле све услове тражене тендерском 

документациЈом . 

Преглед и оцјена понуда су извршени у складу са критерИЈумом економски 
. . . 

наЈповољниЈе понуде у смислу ниже наведених критериЈума. 

Критеријуми : 

Цијена: 96 % 
Рок плаћања : 4 % 

Комисија је извршила оцјену и утврдила ранг како слиједи : 

критеријум бодови 

Укупна Рок Цијена Рок 

uиј ена плаћања плаћања 
Понуђач понуде без Укупно Ранг 

ПДВ-а и 96% 4% 
са 

попустом 

"НЕСТРО ПЕТРОЛ" а .д. Бања 43.7 19,8 1 60 дана 96 4 100 1 
Лука 

"ХОЛДИНА" д.о . о. Сарај ево 44.922,84 60 дана 93,429 4 97,429 2 
"НIFA- OIL" д. о . о . Тешањ 45. 181 ,63 60 дана 92,893 4 96,893 3 

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, 
правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те ОЦЈену 

приспјеле понуде, у складу са критеријима из тендерске документације. 

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 набавку. 

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. Увидом у 

приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач оцијењен у складу са 
. . . 

критеруЈумом економски наЈповољниЈе понуде . 

Преглед и оцјена понуда су извршени у складу са критеријумом економски 
. . . 

најповољније понуде у смислу ниже наведених критеријума. 

Критеријуми : 

Циј ена : 96 % 
Рок плаћања: 4 % 



Комисија је извршила оцјену и утврдила ранг како слиједи: 

критеријум бодови 

Укупна Рок Циј ен а Рок 

цијена плаћања плаћања 
Понуђач понуде без Укупно Ранг 

ПДВ-а и 96% 4% 
са 

попустом 

"НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д . Бања 43.719,81 60 дана 96 4 100 1 
Лука 

"ХОЛДИНА" д.о о. Сарајево 44.922,84 60 дана 93,429 4 97,429 2 
"НLFA- O[L" д . о.о. Тешањ 45. 18 1,63 60 дана 92,893 4 96,893 3 

Изабрани понуђач "НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука је изабран примјењујући 

критеријум економски најповољније понуде, са цијеном која је понуђена у износу од 

43.719,8 1 КМ без ПДВ-а са укљученим попустом од 3%, као најбоље оцијењеном , са 

роком плаћања 60 дана и 1 ОО бодова. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка а. 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 10 (десет) дана од 
дана приЈема ове одлуке. 

Достављено: 

1. Свим понуђачима 

2. Тендерска документација 

3. Архива 


