РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ДОБОЈ
ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
Број: 1255/16
Добој: 21.03.2016
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ“ број 39/14) директор Дома здравља доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке средстава за
дезинфекцију инструмената, медицинских апарата и радних површина-ЛОТ 2
I
Директор ЈЗУ „Дом здравља“ Добој на препоруку Комисије за јавне набавке доноси
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке средстава за
дезинфекцију инструмената, медицинских апарата и радних површина-ЛОТ 2.
Најповољнији понуђач по наведеном поступку је „СПЕКТРОЛАБ“ д.о.о. Бања Лука
чија понуда износи 9.003,15 КМ.
II
У складу са чланом 98. Закона о јавним набавкама БиХ Уговор о набавци из
претходоног члана доставиће се најповољнијем понуђачу у року од 15 дана од дана
достављања ове Одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Одлуком о провођењу поступка јавне набавке број 728/16 од 04.02.2016.године,
одобрена је набавка предметне набавке за потребе ЈЗУ „Дом здравља“ Добој.
Конкурентски захтјев број 1255/16 од 29.02.2016, број обавјештења на Порталу јавних
набавки 1221-7-1-8-3-3/16 од 29.02.2016.
До предвиђеног рока за достављање понуда пристигле су понуде од следећих понуђача:
„СОРС“ д.о.о. Бања Лука , „ИТР“ д.о.о. Сарајево, „СЕМИКЕМ“ д.о.о. Вогошћа и
„СПЕКТРОЛАБ“ д.о.о. Бања Лука.
Прва понуда понуђача „СОРС“ д.о.о. Бања Лука у финансијском дијелу је износила
38.416,48 KM са условима плаћања 61 дан и роком испоруке 24 сата. Друга понуда
понуђача „ИТР“ д.о.о. Сарајево у финансијском дијелу је износила 10.082,48 KM са
условима плаћања 90 дана и роком испоруке 48 сати. Трећа понуда понуђача
„СЕМИКЕМ“ д.о.о. Вогошћа у финансијском дијелу је износила 11.536,20 KM
(наведени понуђач ужива преференцијални третман домаћег), са условима плаћања 60
дана и роком испоруке 1-2 дана. Четврта понуда понуђача „СПЕКТРОЛАБ“ д.о.о. Бања

Лука у финансијском дијелу је износила 9.003,15 KM са условима плаћања 90 дана и
роком испоруке 48 сати.
Комисија је утврдила да понуде од свих понуђача задовољавају квалификационе услове
Уговорног органа и све захтјеве постављене у тендерској документацији, те је на
основу критерија најниже цијене технички задовољавајуће понуде,
и предложила најповољнијег понуђача „СПЕКТРОЛАБ“ д.о.о. Бања Лука са укупном
цијеном понуде у износу од 9.003,15 КМ са ПДВ-ом.
У прилогу Записник са отварања понуда.
Поука о правном лијеку:
У складу са чланом 101. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“ бр. 39/14)
против ове Одлуке може се изјавити жалба у писаној форми у најмање 3 (три)
примјерака Уговорном органу ЈЗУ „Дом здравља“ Добој.
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