
Dom zdravlja Čitluk  

Stjepana Radića 3 

88 260 Čitluk  

Broj: 571/18 

Čitluk, 23.10.2018. godine 

 

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b i članka  70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. 

glasnik BiH“ , broj 39/14), a  na preporuku Povjerenstva za javnu nabavu odluka broj 5714-1/18 

od dana 23.10.2018. godine, u postupku javne nabave roba – ampuliranih lijekova, ravnateljica 

Doma zdravlja Čitluk dana 23.10.2018. godine donosi: 

 

ODLUKU 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

 

                        

Članak 1 

 

Prihvaća se preporuka Povjerenstva za javne nabave, imenovanog odlukom ravnateljice broj 522-

1/18 od dana 28.09.2018. godine i ugovor za javnu nabavu ampuliranih lijekova, dodjeljuje se 

ponuditelju  Colpharm d.o.o. iz Širokog Brijega, ponuda  broj 541/18  od dana 11.10.2018. 

godine, za ponuđenu cijenu od 7.750,40 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom 

ponuditelju. 

 

Članak 2 

 

Prijedlog ugovora o nabavi dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju Colpharm d.o.o. 

Široki Brijeg, po proteku roka od  15 dana, računajući od dana kad su svi ponuditelji 

obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude. 

 

 

Članak 3 

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.dzcitluk. ba istovremeno s upućivanjem 

ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona 

o javnim nabavama. 

 

Članak  4 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali 

u postupku javne nabave, sukladno članku 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama 

 

 

 



Članak 5 

 

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 522-1/18  

od dana 28.09.2018. godine . 

Javna nabava je provedena putem konkurentnog zahtjeva za dostavu ponuda. 

Obavijest o nabavi broj: 331-7-1-11/18 poslana je na objavu dana   24.09.2018.  godine. 

Prema pismenim obavijestima i izvješću sa portala „E-nabave“ predmetnu tendersku 

dokumentaciju preuzeli su sljedeći ponuditelji:  

 

Farmavita d.o.o. 

Pharma Maac d.o.o. 

Ekapija d.o.o.  

BBS Europe 

Hercegovinalijek d.o.o.  

Bosnalijek d.d. 

Phoenix Pharma d.o.o. 

Krajinagroup d.o.o.  

Licentis d.o.o.  

Coplharm d.o.o.  

 

Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano je Odlukom broj: 522-1/18  od dana 28.09.2018.. 

godine. 

 

Povjerenstvo za javnu nabavu dostavilo je pravovremeno izvješće o radu, izvješće o ocjeni 

ponuda i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 570-1/18 od dana 23.10.2018. 

godine.  

U postupku po izvješću o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i 

pravilno izvršilo otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće 

zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće :  

 

o Da je ukupan broj pristiglih ponuda 2; 

o Da su blagovremeno zaprimljene  2  ponude ; 

o Da je neblagovremeno zaprimljeno 0   ponuda; 

o Da je ponuda ponuditelja  Colpharm d.o.o.  prihvatljiva; 

 

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i 

potpuno, izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja te ocjenu prispjelih ponuda, sukladno 

kriterijima iz tenderske dokumentacije. 

U postupku ocjene provedenog postupka, ravnateljica Doma zdravlja Čitluk nije našla razloge, 

nepravilnosti niti propuste u radu , koji bi eventualno bili osnova za neprihvaćanje preporuke 

Povjerenstva za javnu nabavu. 

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo te da je izbor 

najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama. 

     




