
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" 

Број: I-142/ \ 
Датум: О 3. O,f, 20�8 
Београд, Михаила Аврамовића 28 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) и Извештаја о сручној оцени понуда број I-142/6 од 02.04.2018. године и члана 23. 
Статута Института за ортопедско-хируршке болести "Бањица", В.Д. Директора Института 
доноси: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

у отвореном поступку јавне набавке добара 
са циљем закључења оквирног споразума на годину дана са једним добављачем, за јавну 

набавку - ,, Титанијумске сигурносне матице и попречни конектори компатибилни са системом 
Solei-a, Medtronic", редни број ЈН 1/2018 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ понуђачу "MAKLER" D.0.0. Београд, Ул. 
Београдска бр. 39/7, број понуде 0675 од 29.03.2018. године, заведена у писарници Института 
дана 02.04.2018. године под бројем I-142/4 у 8,00 часова, у отвореном поступку јавне набавке 
добара са циљем закључења оквирног споразума на годину дана са једним добављачем, за јавну 
набавку - ,,Титанијумске сигурносне матице и попречни конектори компатибилни са системом 
Solei-a, Medtronic", редни број 1/2018. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број I-142/6 од 02.04.2018. године који је сачинила 
Комисија за јавну набавку образована Решењем број I-142/2 од 07.02.2018. године. 

О б р а зложе њ е  

Наручилац је дана 07.02.2018. године донео Одлуку број I-142/1 о покретању отвореног поступка 
јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на годину дана са једним 

добављачем, за јавну набавку - ,,Титанијумске сигурносне матице и попречни конектори 
компатибилни са системом Solera, Medtronic", редни број ЈН 1/2018. 

Позив за доставу понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и 
на интернет страници ИОХБ "Бањица" дана 01.03.2018. године. Позив за доставу понуда 
објављен је и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа дана 01.03.2018. 
године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број 
I-142/5 од 02.04.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и 
сачинила Извештај о стручној оцени понуда број I-142/6 од 02.04.2018. године који је Наручилац 
УСВОЈИО. 

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће: 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке "Титанијумске сигурносне матице и попречни 
конектори компатибилни са системом Solei-a, 
Medti-onic" (33183100 Ортопедски импланта ти -

шифра из ОРН) 
Врста поступка јавне набавке Отворени поступак са циљем закључења 

оквирног споразума на годину дана, са једним 
добављачем 

Врста предмета јавне набавке Добра 



i 'v,ЦПУl U_IJUJ ЈсШНе наоавке 1/2018 
Процењена вредност јавне набавке (без 
ПДВ) 5.170.800,00 РСД 

2) Укупан број поднетих понуда за "Титанијумске сигурносне матице и попречни 
конектори компатибилни са системом Solera, Medtгonic": 1 Uедна) 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене 
понуде 

1. 1"МАКLЕR" D.O.O. Београд, Ул. Београдска бр. 39/7 
/ 

3) Понуђачи чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: НИЈЕ БИЛО. 

4) Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

Комисија за јавну набавку констатује да је поднета понуда: 

Понуђача "MAKLER" D.O.O. Београд, Ул. Београдска бр. 39/7, број понуде 0675 од 29.03.2018. 
године, заведена у писарници Института дана 02.04.2018. године под бројем I-142/4 у 8,00 
часова, у отвореном поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на 
годину дана са једним добављачем, за јавну набавку - ,,Титанијумске сигурносне матице и 
попречни конектори компатибилни са системом Solera, Medti-onic", редни број ЈН 1/2018 која је 
благовремена, са роком важности понуде 45 (четрдесетпет дана) са укупном понуђеном ценом 
5.170.800,00 РСД без ПДВ, односно укупном понуђеном ценом 5.687.880,00 РСД са ПДВ. 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда прихватљива, а који је најповољнији по 
критеријуму најнижа понуђена цена: 

Комисија је, после стручне оцене понуда утврдила да је понуда понуђача "MAKLER" D.O.O. 
Београд, Ул. Београдска бр. 39/7, број понуде 0675 од 29.03.2018. године, заведена у писарници 
Института дана 02.04.2018. године, под бројем 1-142/4, у отвореном поступку јавне набавке добара 
са циљем закључења оквирног споразума на годину дана са једним добављачем, за јавну 
набавку - ,,Титанијумске сигурносне матице и попречни конектори компатибилни са системом 
Soleгa, Medtгonic", редни број ЈН 1/2018 по цени 5.170.800,00 РСД без ПДВ, односно укупном 
понуђеном ценом 5.687.880,00 РСД са ПДВ благовремено приспела, одговарајућа и 
ПРИХВАТЉИВА и предлаже Наручиоцу њен избор-доделу уговора (изабрани понуђач извршава 
набавку без подизвођача). 

Како је одговорно лице Наручиоца прихватило предлог Комисије за јавну набавку којом се 
понуда број 0675 од 29.03.2018. године, заведена у писарници Института дана 02.04.2018. године 
под бројем 1-142/4 понуђача "MAКLER" D.O.O. бира као најповољнија по критеријуму: најнижа 
понуђена цена у отвореном поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног 
споразума на годину дана са једним добављачем, за јавну набавку - ,,Титанијумске 
сигурносне матице и попречни конектори компатибилни са системом Solera, Medtгonic", редни 
број ЈН 1/2018, одлучено је као у диспозитиву. 

Наручилац може, у складу са чланом 112. став 2, тачка 5. ЗЈН закључити оквирни споразум и пре 
истека рока подношења захтева за заштиту права ако је поднета само једна понуда. 

Оквирни споразум ступа на санагу даном потписивања обе стране и важи две године од дана 
потписивања. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове Одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права, 
у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено 
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µu1.:1u.l:!љa Уепуьличкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, 

_наброј жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253; 
позив на број: ЈН 1/2018; сврха уплате: ЗЗП, ИОХБ "Бањица", ЈН 1/2018; 
прималац: Буџет Републике Србије (детаљно упутство: 
l1ttp://www.kjп.gov.гs/ci/upнtstvo-o-нplati-IepuЬlicke-adшi11istгativ11e-takse.Ьtшl) 

Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 
(три) дана од дана доношења. 

Сагласани: 
НА ЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ПРАВНЕ 
И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
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Ду�- �<дипл. правник 

НА ЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ЕКОНОМСКО 
-ФИНАНСИ�Е 

W

OBE 

Владан Гајић, дипл. економиста 
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