
ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Бања Лука 

 
Број: 07/015-1517-25/20 

Датум: 08.04.2020. године 
 

 

На основу члана 64. став (1) тачка  б), члана 70. став (1), (2), (3) и (6) Закона о јавним набавкама 

(«Службени гласник Босне и Херцеговине» број: 39/14) и Правилника о јавним набавкама у 

Фонду здравственог осигурања Републике Српске, број: 02/002-7193-11/15 од 07.12.2015 године, 

а на основу утврђене препоруке од стране Комисије за провођење преговарачког поступка без 

објаве обавјештења о набавци, доносим 

 

 
О Д Л У К А 

о избору најповољнијег понуђача 

 
I 

Уговор за реализацију набавке Viral RNA/DNA Kit, RP-70100 у преговарачком поступку без 

објаве обавјештења о набавци број: 07/015-1517/20, додјељује се сљедећем понуђачу: 

 

«Farmalogist Allbix» д.о.о. Бијељина 

Назив Произвођач 
Јединица 

мјере 
Кол 

Јед. цијена без 

ПДВ-а 

Укупна вриједност 

без ПДВ-а 

Viral RNA/DNA Kit, RP-70100 
Marvel Life Junction,  

Јужна Кореја 
ком 20.000 10,73 214.600,00 

Укупна вриједност без ПДВ-а: 214.600,00 

ПДВ 17% 36.482,00 

Укупна вриједност са ПДВ-ом: 251.082,00 

 

II 

Понуда понуђача из тачке I је оцијењена као прихватљива у складу са захтјевима предметне 

Тендерске документације. 

 

III 

О овој Одлуци обавјестиће се понуђач који су учествовали у поступку набавке, у складу са 

чланом 71. став 1. Закона о јавним набавкама и иста ће бити објављена на веб страницу 

Уговорног органа. 
 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

Рјешењем број: 07/015-1517-10/20 од дана 08.04.2020. године, покренут је преговарачки поступак 

без објаве обавјештења о набавци Viral RNA/DNA Kit, RP-70100, те је Рјешењем број 07/015-

1517-11/20 именована Комисија за провођење предметне процедуре. 

Комисија је након свог именовања донијела Пословник о раду комисије у којем су прописани 

задаци Комисије и начин рада. 

Позив за учествовање у поступку упућен је понуђачу: «Farmalogist Allbix» д.о.о. Бијељина. 

Поступак је вођен у више фаза: достава захтјева за учешће, достава почетне понуде, преговори, 

достава коначних понуда. За сваку од ових фаза Комисија је сачинила записник. 
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На састанку одржаном 08.04.2020. године, са почетком у 13:45 часова Комисија је извршила 

преглед достављене коначне понуде понуђача: «Farmalogist Allbix» д.о.о. Бијељина, ком 

приликом је утврдила следеће: 

� Коначна понуда понуђача «Farmalogist Allbix» д.о.о. Бијељина је достављена у остављеном 

крајњем року дана 08.04.2020. године. 

� Понуда садржи документа: 

- Образац за достављање понуде, 

- Образац за цијену понуде:  

� Viral RNA/DNA Kit, RP-70100; 
� јединична цијена без ПДВ-а: 10,73 КМ; 

� укупна вриједност без ПДВ-а: 214.600,00 КМ; 

� рок плаћања: авансно; 

� рок испоруке: 14 дана од дана наруџбе 

- Образац за вриједност понуде,  

- Повјерљиве информације,  

- Нацрт Уговора,  

- Изјава о достављању гаранције за добро извршење уговора. 

 
Након прегледа достављене коначне понуде Комисија је констатовала да је иста задовољавајућа, 

односно да испуњава све захтјеве прописане Тендерском документацијом. 

 

Имајући у виду горе наведено одлучено је као у диспозитиву Одлуке. 

 

Поука о правном лијеку: 

Сваки понуђач који је учествовао у овом поступку има право изјавити жалбу на ову Одлуку. 

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби у писаној форми, путем Уговорног органа, 

на начин и у облику како је то прописано одредбама Закона о јавним набавкама. 

 
 

 

 

 

 


