
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" 

Број: I-149/XO 
Датум: 2 7. 03. 2018 
Београд, Михаила Аврамовића 28 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и 
члана 23. Статута Института за ортопедско-хируршке болести "Бањица", В.Д. Директора Института 
доноси: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЈШ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
у отвореном поступку јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума на две године са 

једним добављачем, редни број ЈН 2/2018 
"Набавка коштаног цемента за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републике 

Србије, за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према 
спецификацији Наручиоца" 

Партија 1. Набавка коштаног цемента у ортопедској хирургији за РФЗО пацијенте 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ понуђачу "MAGNA РНАRМАСIА" d.o.o., Нови Београд, 
Милутина Миланковића бр. 7а чија је понуда број 606/1 од 12.03.2018. године, заведена у писарници 
Института "Бањица" дана 16.03.2018. године у 11:35 часова, под бројем I-149/5, у отвореном поступку 
јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну набавку ЈН бр. 
2/2018 - ,,Набавка коштаног цемента за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО 
Републике Србије, за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према 
спецификацији Наручиоца" оцењена као најповољнија по критеријуму: најнижа понуђена цена за 
Партију 1. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број I-149/8 од 27.03.2018. године који је сачинила Комисија 
за јавну набавку образована Решењем број I-149/2 од 12.02.2018. године. 

О б р а з л о ж е њ е  

Наручилац је дана 12.02.2018. године донео Одлуку број I-149/1 о покретању отвореног поступка јавне 
набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну набавку - ,,Набавка 
коштаног цемента за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, за 
потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца", 
редни број ЈН 2/2018. 

Позив за доставу понуда и конкурсна документације објављени су на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници ИОХБ "Бањица" дана 13.02.2018. године. Позив за доставу понуда објављен је и на 
Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа дана 13.02.2018. године. Измена конкурсне 
документације објављена је на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 
07.03.2018. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број I-149/7 од 
19.03.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај 
о стручној оцени понуда број I-149/8 од 27.03.2018. године који је Наручилац усвојио. 

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

1) П б одаци о .1авно.1 на авци: 
Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег 
речника набавке 

Врста предмета јавне набавке 
Врста поступка јавне набавке 

--- -·--- -------- - --

Набавка коштаног цемента за РФЗО пацијенте 
и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО 
Републике Србије, за потребе Службе за 
хируршке интервенције (ОП блока), по 
партијама, према спецификацији Наручиоца 
(шифра из Општег речинка ЈН - 33697110 
Цементи за реконструкцију костију) 

Добра 
Отворени поступак по парти Јама, са циљем 
закључења оквирног споразума на две године, са 

-- -------- - -
----- ---



једним добављачем 
Редни број јавне набавке 2/2018 
Процењена вредност јавне набавке за 2 године за 

28.100.000,00 РСД 
све партије (без ПДВ) 
Процењена вредност јавне набавке за 2 године (без 
ПДВ) за Партију 1 27.000.000,00 РСД 

2) у б купан ,ро.1 поднетих понуда: 2 ( ) две 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде 
1. 1 "МAGNA РНАRМАСIА" d.o.o., Нови Београд, Милутина Миланковића бр. 7а 
2. 1 "ECOTRADE BG" d.o.o., Ниш, Страхињића Бана бр. 3 

Неблаговремених понуда није било. 

Комисија за јавну набавку констатује да су поднете следеће понуде: 

Понуђач "МAGNA РНАRМАСIА" d.o.o., Нови Београд, Милутина Миланковића бр. 7а поднео је понуду 
број 606/1 од 12.03.2018. године заведену у писарници Института дана 16.03.2018. године под бројем 
1-149/5 у 11 :35 часова, у отвореном поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног 
споразума на две године за јавну набавку ЈН бр. 2/2018 - Набавка коштаног цемента за РФЗО 
пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, за потребе Службе за 
хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца за Партију 1 
која је благовремена, са роком важности понуде 60 (шездесет) дана са укупном понуђеном ценом у износу 
од 26.920.000,00 РСД без ПДВ, ПДВ у износу од 5.384.000,00 РСД и укупном понуђеном ценом 
32.304.000,00 РСД са ПДВ. 
Понуђач "ECOTRADE BG" d.o.o., Ниш, Страхињића Бана бр. 3 поднео је понуду број 1416 од 13 .03.2018. 
године заведену у писарници Института дана 19.03.2018. године под бројем 1-149/6 у 7:05 часова, у 
отвореном поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за 
јавну набавку ЈН бр. 2/2018 - Набавка коштаног цемента за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење 

не сноси РФЗО Републике Србије, за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по 
партијама, према спецификацији Наручиоца за Партију 1 која је благовремена, са роком важности 
понуде 35 (тридесетпет) дана са укупном понуђеном ценом у износу од 20.627.200,00 РСД без ПДВ, ПДВ 
у износу од 4.125.440,00 РСД и укупном понуђеном ценом 24.752.640,00 РСД са ПДВ. 

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

Комисија за јавну набакву констатује да је потребно да за Партију I буду одбијене понуде следећих 
понуђача: 

"ECOTRADE BG" d.o.o., Ниш, Страхињића Бана бр. 3 

Понуђач "ECOTRADE BG" d.o.o., Ниш, Страхињића Бана бр. 3, је доставио понуду број 1416 од 
13.03.2018. године, заведена у писарници Института дана 19.03.2018. године под бројем 1-149/6 у 7:05 
часова, у отвореном поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две 
године за јавну набавку ЈН бр. 2/2018 - Набавка коштаног цемента за РФЗО пацијенте и пацијенте 

чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП 
блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца за Партију 1 која је благовремена, са роком 
важности понуде 35 (тридесетпет) дана и укупном понуђеном ценом од 20.627.200,00 РСД без ПДВ, 
односно 24.752.640,00 РСД са ПДВ. 

Увидом у целокупан садржај достављене понуде понуђача, Комисија за јавну набавку је утврдила да 
понуђена добра на позицијама 1,2,3 и 4 у Партији 1 не одговарају захтеваним карактеристикама из 
спецификације конкурсне документације Наручиоца, из следећих разлога: 

Наручилац је конкурсном документацијом на странама 4 и 26 од 42 за Позицију 2 захтевао 
следеће: ,,КОШТАНИ ЦЕМЕНТ - паковање 40 гр, стерилисан етилен оксидом (ЕО2), обојен са 
додатком једног антибиотика широког спектра дејства, по саставу полиметилметакрилат (РММА), 
Мах 0,5 гр антибиотика у 40 гр цементног праха. Стандардно упакован и упакован у затворени 
систем за мешање и апликовање у вакууму." Увидом у приложену каталошку документацију 
понуђача "ECOTRADE BG" d.o.o. Комисија за јавну набавку је утврдила да је понуђач понудио у 
Позицији 2 коштани цемент који није упакован у затворени систем за мешање и апликовање у 
вакууму, како је захтевано у спецификацији Наручиоца. 

Наручилац је за све четири позиције у Партији 1 захтевао коштани цемент "стерилисан етилен 
оксидом (ЕО2)". Увидом у достављену каталошку документацију понуђача Комисија за јавну 

----
--- - ----------,?, 



набавку је утврдила на страни 07 каталога понуђача "Basic Ci1eшistгy"-Stгykeг да понуђач нуди 
коштани цемент стерилисан гама зрачењем, а не етилен оксидом (ЕO2) како је захтевано 
спецификацијом Наручиоца. 

На основу горе наведеног, Комисија за јавну набавку констатује да је понуђач "ECOTRADE BG" d.o.o. 
поднео понуду која је неодговарајућа и предлаже одговорном лицу Наручиоца да иста буде одбијена као 
НЕПРИХВАТЉИВА за Партију 1. 

4) Критеријум за оцењивање понуде је НАЛIИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

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

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је благовремено приспела, одговарајућа, 
прихватљива и најповољнија по критеријуму: најнижа понуђена цена понуда понуђача "МAGNA 
РНАRМАСIА" d.o.o., Нови Београд, Милутина Миланковића бр. 7а, број 606/1 од 12.03.2018. године, 
заведена у писарници Института дана 16.03.2018. године у 11 :35 часова, под бројем 1-149/5 у отвореном 
поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну набавку 
ЈН бр. 2/2018 - Набавка коштаног цемента за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси 
РФЗО Републике Србије, за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, 
према спецификацији Наручиоца за Партију 1 по цени од 26.920.000,00 РСД без ПДВ, односно 
32.304.000,00 РСД са ПДВ и предлаже Наручиоцу њен избор за доделу оквирног споразума. Изабрани 
понуђач извршава набавку без подизвођача. 

Како је одговорно лице Наручиоца прихватило предлог Комисије за јавну набавку којом се понуда број 
606/1 од 12.03.2018. године, заведена у писарници Института дана 16.03.2018. године под бројем 1-149/5, 
понуђача "МAGNA РНАRМАСIА" d.o.o. бира као најповољнија по критеријуму: најнижа понуђена цена у 
отвореном поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за 

јавну набавку коштаног цемента за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО 
Републике Србије, за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према 
спецификацији Наручиоца за Партију 1, одлучено је као у диспозитиву. Оквирни споразум ступа на 
снагу даном потписивања обе стране и важи две године од дана потписивања. 

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове Одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права, 
у року од 1 О дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. 
Захтв за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, 
на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253; 
позив на број: ЈН 2/2018; сврха уплате: ЗЗП, ИОХБ "Бањица", ЈН 2/2018; 
промалац: Буџет Републике Србије (детаљно упутство: 
l1ttp://www.kj11.gov.гs/ci/uputstvo-o-uplati-гepublicke-ad111i11istгativ11e-takse.l1t111l 

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

ЗА ПРАВНЕ 

НА ЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ЕКОНОМ 
-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
Владан Гајић, дипл. економиста 

Сачинила на основу Извештаја Ком сије 
за јавну набавку број 1-14�:7�0�.2018. године: 
Драгана Иванишевић � 

- ·  
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ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" 

Број: I-149At 
Датум: 2 7. О�. 2G1B 
Београд, Михаила Аврамовића 28 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( «Службени гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и 
члана 23. Статута Института за ортопедско-хируршке болести "Бањица", В.Д. Директора Института 
доноси: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЈШ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

у отвореном поступку јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума на две године са 
једним добављачем, редни број ЈН 2/2018 

"Набавка коштаног цемента за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републике 
Србије, за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према 

спецификацији Наручиоца" 

Партија 2. Набавка коштаног цемента у ортопедској хирургији за пацијенте 
чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ понуђачу "MAGNA РНАRМАСIА" d.o.o., Нови Београд, 
Милутина Миланковића бр. 7а чија је понуда број 606/2 од 12.03.2018. године, заведена у писарници 
Института "Бањица" дана 16.03.2018. године у 11 :35 часова, под бројем I-149/5, у отвореном поступку 
јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну набавку ЈН бр. 
2/2018 - ,,Набавка коштаног цемента за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО 

Републике Србије, за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према 
спецификацији Наручиоца" оцењена као најповољнија по критеријуму: најнижа понуђена цена за 
Партију 2. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број I-149/9 од 27.03.2018. године који је сачинила Комисија 
за јавну набавку образована Решењем број I-149/2 од 12.02.2018. године. 

О б р а з л о ж е њ е  

Наручилац је дана 12.02.2018. године донео Одлуку број I-149/1 о покретању отвореног поступка јавне 
набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну набавку - ,,Набавка 
коштаног цемента за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, за 
потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца", 
редни број ЈН 2/2018. 

Позив за доставу понуда и конкурсна документације објављени су на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници ИОХБ "Бањица" дана 13.02.2018. године. Позив за доставу понуда објављен је и на 
Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа дана 13.02.2018. године. Измена конкурсне 
документације објављена је на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 
07.03.2018. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број 1-149/7 од 
19.03.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај 
о стручној оцени понуда број 1-149/9 од 27.03.2018. године који је Наручилац усвојио. 

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

1) П б одаци о .1авно.1 на авци: 
Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег Набавка коштаног цемента за РФЗО пацијенте 
речника набавке и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО 

Републике Србије, за потребе Службе за 
хируршке интервенције (ОП блока), по 

партијама, према спецификацији Наручиоца 

(шифра из Општег речинка ЈН - 3369711 О 
Цементи за реконструкцију костију) 

Врста предмета јавне набавке Добра 
Врста поступка јавне набавке Отворени поступак по партијама, са циљем 

закључења оквирног споразума на две године, са 
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једним добављачем 
Редни број јавне набавке 2/2018 
Процењена вредност јавне набавке за 2 године за 28.100.000,00 РСД све партије (без ПДВ) 
Процењена вредност јавне набавке за 2 године (без 
ПДВ) за Партију 2 1.100.000,00 РСД 

2) у б купан 1ро.1 поднетих понуда: 2 ( ) две 
Назив/име понуђача 
Благовремене понуде 

1. 1 "MAGNA РНАRМАСIА" d.o.o., Нови Београд, Милутина Миланковића бр. 7а 
2. Ј "ECOTRADE BG" d.o.o., Ниш, Страхињића Бана бр. 3 

Неблаговремених понуда није било. 

Комисија за јавну набавку констатује да су поднете следеће понуде: 

Понуђач "МAGNA РНАRМАСIА" d.o.o., Нови Београд, Милутина Миланковића бр. 7а поднео је понуду 
број 606/2 од 12.03.2018. године заведену у писарници Института дана 16.03.2018. године под бројем 
1-149/5 у 11 :35 часова, у отвореном поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног 
споразума на две године за јавну набавку ЈН бр. 2/2018 - Набавка коштаног цемента за РФЗО 
пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, за потребе Службе за 
хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца за Партију 2 
која је благовремена, са роком важности понуде 60 (шездесет) дана са укупном понуђеном ценом у износу 
од 1.062.000,00 РСД без ПДВ, ПДВ у износу од 212.400,00 РСД и укупном понуђеном ценом 1.274.400,00 
РСДсаПДВ. 

Понуђач "ECOTRADE BG" d.o.o., Ниш, Страхињића Бана бр. 3 поднео је понуду број 1416 од 13.03.2018. 
године заведену у писарници Института дана 19.03.2018. године под бројем 1-149/6 у 7:05 часова, у 
отвореном поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за 
јавну набавку ЈН бр. 2/2018 - Набавка коштаног цемента за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење 
не сноси РФЗО Републике Србије, за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по 
партијама, према спецификацији Наручиоца за Партију 2 која је благовремена, са роком важности 
понуде 35 (тридесетпет) дана са укупном понуђеном ценом у износу од 776.200,00 РСД без ПДВ, ПДВ у 
износу од 155.240,00 РСД и укупном понуђеном ценом 931.440,00 РСД са ПДВ. 

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

Комисија за јавну набакву констатује да је потребно да за Партију 2 буду одбијене понуде следећих 
понуђача: 

"ECOTRADE BG" d.o.o., Ниш, Страхињића Бана бр. 3 

Понуђач "ECOTRADE BG" d.o.o., Ниш, Страхињића Бана бр. 3, је доставио понуду број 1416 од 
13.03.2018. године, заведена у писарници Института дана 19.03.2018. године под бројем 1-149/6 у 7:05 
часова, у отвореном поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две 
године за јавну набавку ЈН бр. 2/2018 - Набавка коштаног цемента за РФЗО пацијенте и пацијенте 
чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП 
блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца за Партију 2 која је благовремена, са роком 
важности понуде 35 (тридесетпет) дана и укупном понуђеном ценом од 776.200,00 РСД без ПДВ, односно 
93 1.440,00 РСД са ПДВ. 

Увидом у целокупан садржај достављене понуде понуђача, Комисија за јавну набавку је утврдила да 
понуђена добра на позицијама 1, 2 и 3 у Партији 2 не одговарају захтеваним карактеристикама из 
спецификације конкурсне документације Наручиоца, из следећих разлога: 

Наручилац је конкурсном документацијом на странама 4 и 27 од 42 за Позицију 2 захтевао 
следеће: ,,КОШТАНИ ЦЕМЕНТ - паковање 40 гр, стерилисан етилен оксидом (ЕО2), обојен са 
додатком једног антибиотика широког спектра дејства, по саставу полиметилметакрилат (РММА), 
Мах 0,5 гр антибиотика у 40 гр цементног праха. Стандардно упакован и упакован у затворени 
систем за мешање и апликовање у вакууму." Увидом у приложену каталошку документацију 
понуђача "ECOTRADE BG" d.o.o. Комисија за јавну набавку је утврдила да је понуђач понудио у 

Позицији 2 коштани цемент који није упакован у затворени систем за мешање и апликовање у 
вакууму, како је захтевано у спецификацији Наручиоца. 
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Наручилац је за све три позиције у Партији 2 захтевао коштани цемент "стерилисан етилен 
оксидом (ЕО2)". Увидом у достављену каталошку документацију понуђача Комисија за јавну 
набавку је утврдила на страни 07 каталога понуђача "Basic Cl1e111istгy"-Stгykeг да понуђач нуди 
коштани цемент стерилисан гама зрачењем, а не етилен оксидом (ЕО2) како је захтевано 
спецификацијом Наручиоца. 

На основу горе наведеног, Комисија за јавну набавку констатује да је понуђач "ECOTRADE BG" d.o.o. 
поднео понуду која је неодговарајућа и предлаже одговорном лицу Наручиоца да иста буде одбијена као 
НЕПРИХВАТЉИВА за Партију 2. 

4) Критеријум за оцењивање понуде је НАЛIИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

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

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је благовремено приспела, одговарајућа, 
прихватљива и најповољнија по критеријуму: најнижа понуђена цена понуда понуђача "МAGNA 
РНАRМАСIА" d.o.o., Нови Београд, Милутина Миланковића бр. 7а, број 606/2 од 12.03.2018. године, 
заведена у писарници Института дана 16.03.2018. године у 11:35 часова, под бројем 1-149/5 у отвореном 
поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну набавку 
ЈН бр. 2/2018 - Набавка коштаног цемента за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси 

РФЗО Републике Србије, за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, 
према спецификацији Наручиоца за Партију 2 по цени од 1.062.000,00 РСД без ПДВ, односно 
1.274.400,00 РСД са ПДВ и предлаже Наручиоцу њен избор за доделу оквирног споразума. Изабрани 
понуђач извршава набавку без подизвођача. 

Како је одговорно лице Наручиоца прихватило предлог Комисије за јавну набавку којом се понуда број 
606/2 од 12.03.2018. године, заведена у писарници Института дана 16.03.2018. године под бројем 1-149/5, 
понуђача "МAGNA РНАRМАСIА" d.o.o. бира као најповољнија по критеријуму: најнижа понуђена цена у 
отвореном поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за 

јавну набавку коштаног цемента за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО 
Републике Србије, за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према 
спецификацији Наручиоца за Партију 2, одлучено је као у диспозитиву. Оквирни споразум ступа на 
снагу даном потписивања обе стране и важи две године од дана потписивања. 

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове Одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права, 
у року од 1 О дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. 
Захтв за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, 
на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253; 
позив на број: ЈН 2/2018; сврха уплате: ЗЗП, ИОХБ "Бањица", ЈН 2/2018; 
промалац: Буџет Републике Србије (детаљно упутство: 
l1ttp://www.kj11.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-гepublicke-ad111i11istгativ11e-takse.l1t111I 

Сагласан и: 
НА ЧЕШIИК СЛУ Е ЗА ПРАВНЕ 

Владан Гајић, дипл. економиста 

Сачинила на основу Извештаја Комисије 
за јавну набавку број I-1�/, �7��3.2018. године: 
Драгана Иванишевић � 
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