
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ДОБОЈ 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА 

Број: ~~\}() 
Датум~IЈ_{). 

На основу члана 64. став 1. тачка б) , члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним 
набавкама (,,Сл. гласник БиХ", број 39/14), на препоруку Комисије за јавне набавке 
број: 700/20 од 07.02.2020. године, у поступку јавне набавке роба - набавка и испорука 

реагенаса и осталог потрошног материјала за имунохемијеки анализатор "ACCESS2" 
(BECKMAN COUL TER), директор је донио 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке, број: 700/20 од 07.02.2020. године и 
уговор за јавну набавку - Набавка и испорука реагенаса и осталог потрошног 

материјала за имунохемијеки анализатор "ACCESS2" (ВЕСКМАN COUL TER), 
додјељује се понуђачу "МАКЛЕР РС" д.о.о. Бања Лука, а чија понуда износи 65 .185,96 
КМ без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном. 

Члан 2. 

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 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 302/20 од 17.01 .2020. године. 

Јавна набавка је спроведена отвореним поступком. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 70.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 1221-1 -1-41-3 -1/20 послано је на објављивање дана 
17.01.2020. године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 17.01.2020. 
године, сажетак обавјештења о набавци објављен је у "Сл. гласнику БиХ" број 

5/2020 ОД 24.01.2020. 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 4211/16 од 18.07.2016. 
године. и број 4527/17 од 07.08.2017.године. 

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

700-1/20 од 07.02 .2020. године и препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 

700/20 од 07.02.2020. године, у поступку јавне набавке роба - Набавка и испорука 

реагенаса и осталог потрошног материјала за имунохемијеки анализатор "ACCESS2" 
(ВЕСКМАN COUL TER). 

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 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 : ,,МАКЛЕР РС" д.о.о. Бања Лука прихватљива. 

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. 

У овом поступку је била предвиђена Е-аукција, а будући да је понуду доставио само 

један понуђач, на основу Правилника о условима и начину кориштења Е-аукције 

(,,Сл. гласник БиХ" 66/16) она није ни заказивана. 

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, неоспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен 

због: 



Најниже цијене, чиме је утврђен и њихов сукцесивни ред - ранг листа: 

Назив/ име 
Укупна цијена понуде без ПДВ-а 

понуђача 

1. 1 "МАКЛЕР РС" д.о.о . Бања лука 
65.185,96 км 

Изабрани понуђач "МАКЛЕР РС" д .о .о . Бања Лука је изабран примјењујући 

критерији најниже цијене, којаје понуђена у износу од 65.185,96 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 10 (десет) дана од 
дана пријема ове одлуке . 

Достављено: 

1. Свим понуђачима 

2. Тендерска документација 

3. Архива 


