РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-404-79/21
Датум, 18.6.2021.године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број:
97/16), члана 70. став 1. и члана 8. Закона о јавним набавкама БиХ (“Службени гласник
БиХ” број 39/14) и члана 10. Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса
ИИ дио Б Закона о јавним набавкама БиХ (“Службени гласник БиХ” број 66/16), Начелник
Општине Угљевик, доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга из
Анекса ИИ дио Б Закона о јавним набавкама БиХ на које се примјењује посебан режим

Члан 1.
Прихвата се приједлог из Записника о прегледу и оцјени понуда у поступку јавне набавке
здравствених услуга по закону (здравствене услуге обавезне имунизације (вакцинација),
послови мртвозорства и сл.), проведеног путем позива за доставу понуда за предметне
услуге, објављеног на веб-страници уговорног органа www.opstinaugljevik.net
и
достављеног на три адресе, за услуге из Анекса ИИ дио Б Закона о јавним набавкама БиХ на
које се примјењује посебан режим, и уговор се додјељује понуђачу: ЈЗУ„Дом здравља“
Угљевик за понуђену цијену у износу од 15.000,00 КМ без зарачунатог ПДВ-а, као
најбоље оцијењена понуда.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигла је у року само једна понуда (1) сљедећег понуђача:
1) ЈЗУ„Дом здравља“ Угљевик.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке
здравствених услуга по закону (здравствене услуге обавезне имунизације (вакцинација),
послови мртвозорства и сл.), покренут је Одлуком о приступању поступку јавне набавке
услуга на које се примјењује посебан режим број: 02-404-79/21.
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Јавна набавка је спроведена путем позива за доставу понуда за услуге из Анекса ИИ дио Б
Закона о јавним набавкама БиХ на које се примјењује посебан режим.
Обавјешење о набавци није објављено на Порталу јавних набавки.
Извјештај о оцјени понуда са препоруком о избору најповољнијег понуђача је достављен
дана 17.6.2021. године.
У поступку по извјештају о раду, утврђено је да је благовремено и правилно извршено
отварање и оцјена понуда, о чему је сачињен одговарајући записник, у којем је утврђено
сљедеће:
-да је укупан број пристиглих понуда 1 (једна),
-да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда,
-да нема неблаговремено запримљених понуда,
-да је понуда понуђача ЈЗУ„Дом здравља“ Угљевик прихватљива понуда, јер је понуђач
доставио све захтијеване доказе и понуду је израдио на начин одређен Позивом за доставу
понуда.
Примјењујући критериј за избор понуде из тачке 3.6. Позива за доставу понуда, „најнижа
цијена технички прихватљиве понуде“ сачињена је ранг листа, како слиједи:

Назив понуђача

1

ЈЗУ
„Дом здравља“
Угљевик

Цијена из обрасца
за цијену понуде
(без ПДВ-а)
15.000,00

Кориговане
вриједности
Матем. Попуст
грешке
и
-

-

Кориговани износ
цијене понуде
(у КМ без ПДВ-а)

Напомена

-

-

Из наведених разлога, примјеном члана 64.став 1. тачка б.Закона о јавним набавкама и тачке
3.6. Позива за доставу понуда, одлучено је као у члану 1.ове Одлуке.
Саставни дио ове одлуке је:
-Записник о прегледу и оцјени понуда

Одсијек за јавне набавке,
инвестиције и надзор
ОПШТИНЕ
________________
Мирослав Мирковић, дипл.инж.
дипл.ецц.

НАЧЕЛНИК
_____________________
Василије Перић,

Достављено:
1.учеснику у поступку,
2.у спис и
3.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе, на објаву.-
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