РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ДОБОЈ
ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
Број: 4496/16
Датум: 29.07.2016
На основу члана 69. став 2. тачка е), члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14), на препоруку Комисије за јавне набавке број: 4483/16
од 29.7.2016. године, у поступку јавне набавке – медицинског потрошног материјалаигле, каниле и системи ЛОТ 1 (системи за инфузију)
директор је донио

ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке
Члан 1.
Поништaва се поступак јавне набавке- медицинског потрошног материјала- игле,
каниле и системи ЛОТ 1 (системи за инфузију), из разлога: цијене свих прихватљивих
понуда су знатно веће од обезбијеђених средстава за предметну набавку-члан 69. став
(2) тачка е).

Члан 2.
За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује директор ЈЗУ“Дом здравља“ Добој.
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.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне
набавке број: 4185/16 од 15.7.2016.године.
Јавна набавка је спроведена путем конкурентског захтјева.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 2.400,00 КМ.
Обавјештење о набавци број: 1221-7-1-55-3-19/16 послано је на објављивање
дана 19.7.2016. године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 19.7.2016.
године.
Тендерску документацију са Портала јавних набавки преузели су сљедећи
понуђачи: „КРАЈИНА ГРОУП“ д.о.о. Бања Лука, „ИНФОСТРИМ“ д.о.о.,
„БОСНАЛИЈЕК“ д.о.о., ББС ЕУРОПЕ,“INTRADE PHARM“ д.о.о., „MIPEX“ д.о.о.,
„SANAM STYRKA“ д.о.о., „УНИФАРМ“ д.о.о., „WELLMEDIC“ д.о.о.,
„БАЊАЛУКАФАРМ-ПЛУС“ д.о.о. Бања Лука, „VITAMEDIC“ д.о.о.
Комисија за јавну набавку именована Решењем број: 4244/1 од 18.07.2016.године.
Комисија за јавне набавке доставила је записник о оцјени понуда број: 4238/16 од
29.7.2016. године и препоруку о поништењу поступка јавне набавке број: 4492/16
од 29.7.2016. године, у поступку јавне набавке – медицинског потрошног
материјала- игле, каниле и системи ЛОТ 1 (системи за инфузију).
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 је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1;
- да је благовремено запримљено 1 понуда;
- да нема неблаговремено запримљених понуда;
- да је понуда понуђача : „SANAM STYRKA“ д.о.о. Сарајево прихватљива.
-да понуда понуђача : „SANAM STYRKA“ д.о.о. Сарајево није прихватљива из
следећих разлога: цијене свих прихватљивих понуда су знатно веће од обезбијеђених
средстава за предметну набавку.
У поступку оцјене проведеног поступка , директор ЈЗУ“Дом здравља“ Добој није
нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за
неприхватање Препоруке Комисије за набавку.
У поступку је утврђено да је Комисија у свему правилно поступила те да је Препорука
о поништењу поступка набавке дата у складу са Законом, подзаконским актима и
тендерским документом
Наиме, у поступку предметне набавке несумњиво је утврђено да цијене свих
прихватљивих понуда су знатно веће од обезбијеђених средстава за предметну
набавку,чиме су се стекли законски услови за поништење поступка јавне набавке
Из наведених разлога, члана 69. став 2. тачка е) 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.
2.
3.

Свим понуђачима
Тендерска документација
Архива

