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ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" 
Број: 1-191 / ~1 
Датум: 1 О. 3~. 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 стручној оцени n:оиуда број I- 1 91П од 03.04.2018. године и члана 23. 
Статута Института за ортопедско-хируршке болесm "Бањица", В.Д. Директора Инсти1-уrа 
доноси: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМ.А 
у отворепом поступку _јавне uабаnке добара 

са циљем закључења оквирног споразу~tа па две r·од11не за јавиу набавку 

,,К11ршнер игле II компоненте апарата по Иmrзарову за РФЗО пацијенте II пацијенте чrrje 
лечење не сноси РФЗО Републш~е Србије, по партијама", ред1Ј11 број ЈН 6/2018 

ПАРТИЈА 1 - КИРIПВЕР ИГЛЕ СА ОЛИВОМ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РФЗО ПАЦИЈЕНАТА 
МЕТОДОМ ПО ИЛИЗАРОВУ 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ nо5Уђачу "NARCISSUS" D.O.O. Ада, Ул. Вука 
Караџића бр. 24, број понуде 26/01-03-18-1 од 26.03.2018. године, заведена у писар~mци 
Института дана 02.04.2018. r·одине под бројем 1-191/4 у 8,30 часова, у отвореном поступку јавне 
набавке добара са циљем закључења ок~шрноr споразума на две године за јавну набавку -
"К11р111нер игле и компоненте апарата по ИЈшзароВ)' за РФЗО пацијенте rJ пацијенте чије 
лечење не сноси РФЗО Републ11ке Србије, по парmјама", редни број 6/2018 за Парmју 1 -
К11р111иер игле са оливом за лечење РФЗО пащ,јената методом по Илизарову. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број 1-191/7 од 03.04.2018. године којн је сачинила 
Комисија за јавну набавку образована Решењем број 1-191/2 од 22.02.2018. r-оди11е. 

Обра зл ожење 

Наручилац је дана 22.02.2018. годи11е донео OдлуЈ<у број 1-191/ 1 о покретању отвореног поступка 
јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну 
наба1љ-у - .,I<:11рш11ер 11rле II ком.поненте апарата no Ил11зарову за РФЗО пацијенте 11 

пац11јенте чије лечење не с11оси РФЗО Републике Србије, по 11арт11јзма", редtш број ЈН 
6/2018. 

Позив за доставу понуда и кои курсна документација објављени су на Порталу јав1,mх набавки и 
на интернет страници ИОХБ "Бањ1ща" дана 02.03.20 18. године. Позnв за доставу понуда 
објављен је и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа дана 02.03.2018. 
године. 

Накои спроведе\-!ог поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број 
1-191/6 од 03.04.2018. године, Комисија заја8\-!У набавку је приступила стручној оцеви понуда и 
са'!Инила Извештај о стручној оцени понуда број 1-191/7 од 03.04.2018. године којије Наручилац 
усвојио. 

У Извештају о стручној оцсии 11онуда, Комисија за јавну набавку је 1<оистатовала следеће: 

1) Подаци о ја1щој набавц11: 

Предмет јавне набавке ,,!(иршнер 111-ле и компоненте апарата по 
Илизароuу за РФЗО пацијенте и пац11,iентс чнјс 
лечеље не сноси РФЗО Рспубшше Србије, по 
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 - 33183000 Ортопедски тшлантати) 
Врста поступка јавне набавке Отворени поступак, по партијама са циљем 

заI<Љ учења ОКВИРНОГ СПОЈ)азvма 

ВРста предмета i авне набавке Побра 
Редни боој ј авне набавке 6/2018 
Укупна проuењена вреднос·r јав;rе 
набавке за све партије (без ПДВ) 15.910.598.80 РСЛ 
Процењена вредност nа,тт1-1iе 1 (без п, 1 К Ј 4.512.000,00 РСД 

2) Укупан број под11ет11х понуда за Парт11ју 1 - Кирrонер нгле са оливом за лечење РФЗО 
пацијената методом по Илюарову : 1 (једна) 

Назм/име оо..vћача 

Благовремене понуде Неблаrовремеие 
понуде 

1.1"NARCISSUS" D.O.O. Ада, Ул. Вука Караџића бр. 24 
/ 

3) Понуђачи чије су ПОll)'де одбијене 11 разлози за њихово одби.јање: НИЈЕ БИЛО. 

4) Критеријум за оцсљuвање по11уде _је НАЈНИЖА ПОНУЋЕНА ЦЕНА. 

Комисија за јавну набавку I<онстатује да је nоднета понуда: 

Понуђача "NARCISSUS" D.O.O. Ада, Ул. Вука Караџ и.ћа бр. 24, број nонуде 26/01-03-1 8-1 од 
26.03.2018. rоднне, заведена у nисарници Инстатуrа дана 02.04.2018. године под бројем 1-191/4 у 
8,30 часова, у отвореном поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног 
споразума 1.ta две године за јавну набавку - ,,I<11pruнep ш·ле и компоненте ~шарата оо 
Илuзарову за РФЗО пащ1јенте n пацијенте чије лечеље не сноси РФЗО Републике Србије, по 
оарт11јама", ред!i.11 број ЈН 6/2018 1.<оја је благовремена, с.а роком важнос-r:11 nонуде 180 
(стоосамдесет дана) са укупном понуђеном ценом 4.505.600,00 РСД без ПДВ, односно укупном 
понуђеном ценом 4.956.160,00 РСД са ПДВ. 

5) Нашв, односно 11~1е понуђача ч11ја ј е по11уда nр11хватљ11ва, а који јс најоовољrш,ј11 по 
кр11тер11јуму на_јнижа џонуђена цепа: 

Ком 1-1сија је, после стручне оцене понуда утврдила да је nонуда поиуђача "NARCISSUS" D.O.O. 
Ада, Ул. Вука Караџића бр. 24, број понуде 26/01-03-18- 1 од 26.03.2018. rодине, заведена у 
писарници Института дана 02.04.2018. rодиl'!е nод бројем I-1 91/4 у 8,30 часова, у о·rвореном 
постуш<у јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две r·одине за јав1rу 
набавку - ,,K11pro11ep нгле II компоне11те апарата по Ил11Зарову за РФЗО пациј енте 11 
пацијенте чије лечеа,е 11е с11ос11 РФЗО Републике Срб11је, по 11артI1јама", ред1tи број 6/2018 за 
Партију 1 - Коршнер игле са олuвом за лечење РФЗО пацијеиата методом по Илизарову по 
це!i.11 4.505.600,00 РСД без ПДВ, односно укупном понуђеном ценом 4.956. 160,00 РСД са ПДВ 
благовремено приспела, одговарајућа и ПРИХВАТЉИВА и предлаже НаруЧitоцу 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 26/01-03-18-1 од 26.03.2018. rодине, заведена у писарници Институrа даиа 
02.04.2018. године под бројем !-191 /4 понуђача ,,NARCISSUS" D.O.O. бира као н.ајповољнија за 
Парт11ју 1 - К11ршнер 11гле са оливом за лечеље РФЗО оац11јсната методом по Илизарову. 
no критеријуму: најнижа понуђена цена у отвореном постуn1<у јавне набавке добара са циљем 
закључења оквирног споразума иа две год1111е за јавну набавку - "К11рш11ер игле 11 

компоненте апарата по Илюарову за РФЗО 11 а1111ј енте и пацијен·rе чоје лечење не с11оси 
РФЗО Ре1тубт1кс Србиј е, по nарт11јама", редни број 6/2018, одлучено је као у дисnозитиву. 

--- -- - - --2 



 
Наручилац може, у складу са чланом 112. став 2, тачка 5. З.ГН закљу'IИти оквирни сrюразум и npe 
истека рока подношења захтева за заштиту г1рава ако је поднета само једна понуда. 

О!<Вирни споразум ступа на санаrу даном потписивања обе стране н важи две године од дана 
потписивања. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове Одлуке, понуђач може nоддети Захтев за заштиту права, 
у року од I О дана од дана објављивања иа Порталу јавних набавки. 
Захтев за заwтиту права се 11ощ1оси наручиоцу, а копија се истовремено 
достщзља Реnубличкој коми сиј и за за1ЈЈТи1у nрава у поступцима јавних иабавки . 
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, 
на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 илп 253; 
позив на број: ЈН 6/20 18; сврха уплате: ЗЗП, ИОХБ ,,Бањица", ЈН 612018; 
прималац: Б)'l[ет Републике Србије (детаљно упутство: 
http://www.kj11. go,,.rs/ci/нputstvo-o-t1plati-repuЫicke-admi11isti:ativ11e-takse.ћrшl} 

О11у одлуку објавит0 на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоuа у року од 3 
(три) да1:1а од дана доиошења. 

Саrласаяи : 
!} НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ПРАВНЕ 

.1ЈОПШТЕ ПОСЛО1;3Е 
~,но{;ц_U:. с. <Щ:у; 

Дуhrан Р~аковић, дипл. правник 

НА ЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ЕКОНОМСКО 

-ФИНАНС~ОВЕ 

Владан Гајић, дипл. економиста 

~Ја основу Извештаја Комисије 
за ј a~,v браЈ IЬ 1!11/7 од 03.04.2018. године: 

Ј ист~\ 



 
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" 
Број : 1-191/ 1\2.. 
Дату~{: 1 о. oi. 20~8 
Београд, Михаила Аврамовића 28 

На осиову члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 1-191/8 од 03.04.20 18. године и члана 23. 
С'rатута Института за ортопедско-хируршке болести "Бањица", В.Д. Директора Иис·1-итута 
ДОF\ОСВ: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
у отвореном 11оступку јавне шiбавке добара 

са циљем закључења оквирног споразума F1a д,sе годипе за јавну набавку -
"l(11ршпер 11rле н компо11е11те апарата по Илnзарову за РФЗО пац11јенте 11 пацијенте ч11јс 
ЈЈечење не с11ос11 РФЗО Републ11ке Србије, по парт11јама", peд11ll број Лl 6/2018 

ПАРТИЈА 2 - I<ОМПОНЕНТЕ А ПАРА ТА ПО ИЛИЗАРОВУ ЗА РФЗО ПАНИЈЕНТЕ 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ понуђачу "N{ARК MEDICAL" D.0.0. Београд, Ул. 
Сање Живановића бр. 42, број понуде 31 од 02.04.2018. године, заведена у писарници Института 
дана 03.04.2018. године под бројем Ј- 191/5 у 9,30 часова, у отвореном поступку јавне набав1<е 
добара са ц11љем закључења оквирног споразума 1Ја две године за јавну набавку - ,,Киршнер 
игле и компонеm·е апарата по Ил11зарову за РФЗО пацијенте 11 nац11јенте чије лечење нс 
сноси РФЗО Реоублике Србије, по партијама" Партију 2 - Комr1011енте апарата по 
Илизарову за РФЗО шщн,јеF1те, 

Усваја се Извещтај о стручној оцени понуда број 1.-191/8 од 03.04.20 18. године I<ој и је сачиF1ила 
Комисија за јавну набавку образоваF1а Решењем број 1-191/2 од 22.02.2018. годиF1е. 

Образ Ј1ожењ е 

Наручилац је дана 22.02.2018. године донео Одлу1<у број Ј- 191/1 о покретању отвореног поступка 
јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две год1111е за јавну 
11абав1~ - ,,Ј<нршнер игле и компоненте апарата по Иш1зарову за РФЗО r1ац11јснте 11 
пацијенте ч11је лечење не сносп РФЗО Републике Срб11је, по партијама", редни број ЈН 
6/20)8, 

Позив за доставу □0F1уда и конкурсна документациј а објављени су на Порталу јавних набавки и 
на и11тернет страници ИОХБ "Бањица" дана 02.03.2018. rодиF1е. Позив за доставу понуда 

објављен је и на Портаду службених гласила Републике Србије и бази ароnиса дана 02.03.2018. 
ГОДИF\е. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачnњавања Записнкка о отварању понуда број 
I-191/6 од 03.04.2018. годи:ие, Комисија за јавну набавку је приступила СТручној оцени аонуда и 
са,шнила Извештај о стручној оцени понуда број Ј- 191/8 од 03.04.20 18. године којије Наручилац 
усвојио. 

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

1) Подаци о јавиој ш1бавц11: 

Предмет jas1-1e набавке "I<11pwнep 11гле 11 компоненте аnар:па по 
Илюарову за РФЗО nацпјенте 11 11ац11је11те чије 
лечење не сноси РФЗО Реоубд11ке Србије, по 

партијама" (шифра из Општег pe'llШI<a набаеки 
33 183000 Оотопедски имnлантати) 



 
F\рста посту11ка јавне набавке Отворени поступак, по партијама са циљем 

закљvчења оквионоr сr1оразvма 

Врста предмета јавне набавке Побра 
Редни бооi ј авне набавке 6/2018 
Укупна процењена вредност јавне 
набавке за све партnје (без ППВ) 15.910.598,80 РСЛ 
Г!ооцењена воедност паотиiе 2 (без ПДВ) 6.871.000,00 РСД 

2) Укупан број под11ет11х понуда за Парн1ју 2 - Компо11енте апарата по Ил11зарову за 
РФЗО пацnјенте: 2 (ДВЕ) 

Назив/име понvћача 

Благовремене понуде Неблаговремеие 

понуде 

1. "NARCISSUS" D.0.0. Ада, Ул. Ву1<а Караџића бр. 24 
/ 

2. "МАRК MEDICAL" D.0.0. Беоrрад, Ул. Сање ЖиDановића бр. 42 

3) По11уђачи чије су понуде одбијене II разлоз11 за њихово одб11_јање: НИЈЕ БИЛО. 

Комис1:1ја за јавну набавку констатује да су rюдЯете понуде следеtшх понуђача: 

Понуђач "NARCISSUS" D.0.0. Ада, Ул. Вука Караџића бр. 24, број понуде 26/01-03-18-2 од 
26.03.2018. године, заведена у писарници Института дана 02.04.2018. године под бројем 1-191 /4 у 
8,30 часова, у отвореном постуm<у јавне набаsке добара са циљем за1<ључења оквирпог 
споразума на две rод1111е за јавну набав~q• - ,,К11ршнср игле и компоненте апарата 110 
Илnзарову за РФЗО пацпје~пе n nац11јенте •-н1јс лечење не сноси РФЗО Реnубл11ке Србиј е, по 
nар1·11јама", редЯи број ЈН 6/2018 кој а је благовремена, са роком важности понуде 180 
(стоосамдесет дана) са укупном понуђеном ценом 5.390.060,00 РСД без ПДВ, односно укупном 
поиуђе1:1ом ценом 5.929.066,00 РСД са ПДВ. 

Понуђач "МАRК МEDICAL" D.0 .0. Београд, Ул. Сање Живановића бр. 42, број понуде 31 од 
02.04.2018. године, заведена у писарющи Инсr-и·1уrа дана 03.04.2018. године под бројем 1-191/5 у 
9,30 часова, у отеореном поступ1<у јавне набавке добара са циљем закључења оквирног 
споразума на две године за јавну набаВI()' - ,,Киршнер игле и 1'ОМпо11е11те апарата no 
Ил11зарову за РФЗО пaцujetrre 11 пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републихе Србије, по 
партијама", редни број ЈН 6/2018 која је бдаrовремена, са роком еажности понуде 60 (шездесет 
дана) са укупном понуђеном ценом 5.287.644,00 РСД без ПДВ, односно укупном 110нуђеном ценом 
6.345. 172,80 РСД са ПДВ. 

4) Кр11терију111 за оцењивање nо11уде је НАЈНИЈl<А ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

Комисија за јавну набавку ј е у наставку оцењивања понуда све nрих1;1атљиве понуде рангирала по 
I<ритеријуму 1-ЈАЛiИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕЈ-lА у табели КаЈ<О следи: 

а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најниже понуђене цене за Партију 2: 

Назив/име понуђача Понуђена џена (без ПДВ) 

,,МАRК МEDICAL" О.О.О. 5.287.644,00 РСД 
,,NARCISSUS" D.0 .0. 5.390.060,00 РСД 

5) Назив, одоосно 11ме понуђача чија јс понуда прпхnатљива, а који је 11ајnовољнији по 
кр11тер11јуму нај1111жа r~онуђена цена : 

Комисија је, после стручне оцене nонуда утврдила да ј е понуда понуђача "МАRК МEDICAL" 
О.О.О. Београд, Ул. Сање Живановића бр. 42, број понуде 31 од 02.04.2018. године, заведена у 



 
f!исарниuи Института дана 03.04.2018. године под бројем 1-1 91 /5 у 9,30 часщш, у отвореном 
поступку јав0е набавке добара са uиљем закључења оющрног споразума 0а две rодrше за јавну 

• набаuку - ,,Киршнер пгле и компоненте апарата 110 Илизарову за РФЗО пац11јен·ге и 
пацијенте ч11ј е лечење нс сноси РФЗО Реr1убт1ке Срб11Јс, по партијама" за Парmју 2 -
Компоненте апарата по Иш1зарову за РФЗО пацпјенте 110 цени 5.287.644,00 РСД без ПДВ, 
односно у~суmюм rюнуђеном ценом 6.345.172,80 РСД са ПДВ блю·овремено rrриспела, 
одговарајућа и ПРИХВАТЉИВА и предлаже Наручиоцу њен избор - доделу уго1юра (изабрани 
понуђач изврщаЂа 11абавку без подизвођача). 

Како је одговорио шще Наручиоца прихватило предлог Комисиј е за јавну набавку којом се 
по11уда број 31 од 02.04.201 8. године, заведе11а у писарници Института дю1а 03.04.2018. године 
под бројем I-191/5 понуђача "МАRК lvlED!CAL" О.О.О. бира као најповољнија за Партију 2-
Компоненте апарата по ИлизароЂу за РФЗО пац11јенте по критеријуму : најн:ижа понуђена 
цена у отвореном поступку ја.еве набавке добара са циљем закључења оквирног сnоразума на 
две године за јавну набавку - ,,Кирmнер пrле 11 компоненте апарата по Илизарову за РФЗО 

паци,је11те 11 пацијенте •mje лечеље не с1:1оси l'ФЗО РепубЈЈИКе Србије, по партијама", ред~ш 
број 6/2018, одлучено је као у диспозити1:1у. 

Наручилац може, у складу са чланом 112. став 2, тачка 5. ЗЈН закључити оквирни споразум и пре 
исте1,а рока подношења захтев~~ за заштиту права ако је поД0ета само једна понуда. 

Оквирни споразум ступа на санаrу даном потписивања обе c-rpa0e и важи две године од даиа 
потписивања. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове Одлуке, понуђач може поднети Захтеs за заштиту права, 
у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а t<onиja се истовреме1ю 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступ:uимајавних набавки. 
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 диеара, 
на број жиро раqуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253; 
позив на број : ЛЈ 6/2018; сврха уплате: ЗЗП, ИОХБ "Бањиuа", ЈН 6/2018; 
прималац: Буџет Републике Србије (детаљно упутство : 
llttp://-'\v.kj n.gov.r~ci/uputstvo-o-uplati-rept1Ьlicke-admi nistrativne-takse.html) 

Ову одлуку објавити на Порталу јавпих набавки и на и0тернет страници наручиоца у року од 3 
(три) дана одда0а доношења. 

Саrласа0и : 
, 1 НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ПРАВНЕ 
.,, И ОПШТЕ ПО~Л0)3Е 

1 :~#vбt.-<-tz ~а.'Ь<;_ 
ДуdЈ.ан Р?i]аковић, дипл. правник 

НА Ч.ЕЛНИЈ< СЛУЖБЕ ЗА ЕКОНОМСКО 
-ФИЈ.IАН~ОСЛОВЕ 

Владан Гајић, дипл. економиста 

Сач51ла а ос0ову~з е аја Комисије 
заја · бР,SК:Кr_.? Ј/8 од 03.04.2018. године: 
Ми · 1а 'Ас"'.ан ви 



 
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" 
Број: 1-191 / II~ 
Датум : 1 О. О~. 23~8 
Беоrрад, Михаила Азрамовића 28 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласви 1< РС» бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) н Извештаја о стручној оцени понуда број !-1 91/9 од 03.04.2018. године и члана 23. 
Статута Института за орто11едско-хпрурШI<е болести "Бањица", В.Д. Директора Института 
доноси: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ОIСВИРНОГ СПОРАЗУМА 
у отвореном nocтym-r јавне набавке добара 

са циљем закључења оющрпоr споразума на д11е год.ше за ,јавну набавку -
"К11ршиер игле и компоне11те апарата по Ил11зарову за РФЗО пац11је1пе и 11ащ1јенте ч11је 
лечење не сноси РФЗО Републике Србије, по парт11јама", ред1ш број ЈН 6/2018 

ПАРТИЈА 3 - КИРШНЕР ИГ ЛЕ СА ОЛИВОМ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ПАЦИЈЕНАТА ЧИЈЕ 
ЛЕЧЕЊЕ НЕ СНОСИ РФЗО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ДОдЕЉУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ пону!Јачу ,,NARCISSUS" D.0.0. Ада, Ул. Вука 
Караџића бр. 24, број понуде 26/01-03-18-3 од 26.03.2018. гощше, заведена у писарници 
Института дана 02.04.20 18. године под бројем 1-191/4 у 8,30 часова, у отвореном поступку јавне 
набавке добара са циљем за1.<ључења оквирr1оr споразу~1а ва !Ј.ВС rодине за јавну набавку -
"Кr1ршпер игле 11 ко~шоиепте arrapa·ra по Илизарову за РФЗО пацијенте u пац11јеЈЈТе чије 
лечење не сиосп РФЗО Републике Србије, по nартнјама", ред;1ш број 6/2018 за Парти.ју 3 -
Киршнер 11rлс са оли13ом за лечеље rrацијената чи,је лечење 11е снос11 РФЗО Републике 
Србије. 

Ycnaja се Њвештај о стручној оцени пояуда број 1-191/9 од 03.04.2018. године који ј е сачюrиnа 
Комисија за јавну наба81.<у образована Решењем број I-191/2 од 22.02.2018. годИне. 

Образложење 

Наруч11лацје дана 22.02.2018. године донео Одлуку број 1-191 /Ј о покретаљу отвореног поступка 
јавне набавке добара са циљем заЈ.<Ључења 1>квир11оr споразума на две године за јавну 
набавку - ,,К11ршвер 11rле и комионенте апарата no Ищ1зарову за РФЗО nаu.11јенте 11 

пацијенте чије лечење ие сноси РФЗО Рсоубл11ке Србије, по партијама", редни број ЈН 
6/2018. 

Позив за доставу понуда и конкурсна документапија објављени су на Порт~шу јавних набавки и 
на интернет страници ИОХБ "Бањица" дана 02.03.2018. године. Позив за доставу понуда 
објављен је и иа Порталу службених гласила Републш<е Србије 11 бази прописа даиа 02.03.2018. 
године. 

Након спроведеног ттоступка отварања nонуда и сачињавања Записяика о отварању понуда број 
1-191/6 од 03.04.20 18. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 1101-I)'да и 
сачинила Извеmтај о стручној оцени понуда број 1-191/9 од 03 .04.2018. године 1.<оји је Наручилац 
усвојио. 

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

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке "К11рщнср 11rле 11 компоненте апарата по 
Илизароnу за РФЗО пац11јенте 11 пацијенте ч11је 
лечење не сноси РФЗО Рспубл~ше Србије, оо 



 
парп1јама" (шифра из ODштеr речни1<а набавки -
331 83000 Оотопедски и~шлантати) 

Врста поступка ја1н1е набавке Отворени поступак, по партијама са циљем 

закљvчења окnионоr спооазvма 

Boc-ra предмета ianнe набавке Доб1>а 
Редни број ј авне набавке 6/2018 
Укуmэа процењена вредност јавне 
набавке за све партије (без ПЛВ) 15.910.598,80 РСД 
Процењена восдност паотиiе 3 (без П11к) 363.400,00 РСД 

2) Укупан број подне·r11х повуда за Партију 3 - Киршнер пгле са ол11во~1 за ;1ечење 
пац11је11ата чије лечење пе сноси РФЗО Републ11ке Срб11је; 1 (једна) 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаrовремене 
nонvде 

1. l "NARCISSUS" D.O.O. Ада, Ул. Вука Караџића бр. 24 
/ 

3) Понуђачu ч11је С)' понуде одбн,јене 11 разлоз11 за љихово одбијање: НИЈЕ БИЛО. 

4) I<рптеријум за ~щењиваље понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

Комисија за јавну набав1су констатује да је поднета понуда: 

Понуђача "NARCISSUS" О.О.О. Ада, Ул. Вука Караџића бр. 24, број понуде 26/01-03-18-3 од 
26.03.2018. годи.не, заведена у nисарници Ивс-rитута даиа 02.04.2018. године под бројем I-191/4 у 
8,30 часова, у отвореном поступку ј авне набавке добара са циљем закључења окв11риоr 
споразума на две годш1е з~\ јави)' набавку - ,,Кирmнер игЈЈе 11 компоненте а11арата по 
Илuзарову за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, 110 
партr1јама'', редни број ЈН 6/20Ј8 која је благовремена, са роком важности понуде Ј 80 
(стоосамдесет дана) са укупном понуђеном ценом 357.320,00 РСД без ПДВ, односно укупном 
понуђеном ценом 393.052,00 РСД са ПДВ. 

5) Назив, од11осио 11ме понуђача чнја је понуда ор11хва..-љ11ва, а који је 11ајповољн11ј11 по 
критеријуму на_јнижа пщ~уђе11а це11а : 

Комuсија је, после стручне оцене понуда утврдина да је понуда понуђача "NARCISSUS" D.O.O. 
Ада, Ул. Вука Караџића бр. 24, број понуде 26/01-03- Ј 8-3 од 26.03.2018. године, заведена у 
писарници Института дана 02.04.20 18. годнне под бројем 1-191/4 у 8,30 часова, у отвореном 
поступку ј авне 1:1абавке добара са циљем закључења оквирног споразума 11а две rorotнe за јав11у 
набавку - ,,К11р1онер игле и компопеп:rе апарата 110 Илнзарову за РФЗО пацнје1пе и 
пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, по партијама", редш1 број 6/2018 
Парт11ју 3 - Киршнер игле са ошrоом за дечсње пацијената чије лечење не сноси РФЗО 
Ре11ублике Србије по цени 357.320,00 РСД без ПДВ, односно укупном понуђеном ценом 
393.052,00 РСД са ПДВ благовремено приспела, одrоварајућа и ПРИХВАТЉИВА н предлаже 
Наручиоцу њен избор - доделу уговора (изабрани понуђаq извршава набавку без под11звођача). 

Како је одговорно лице Наручиоuа Dрихватило предлог Ко~шсије за јавну набавку којом се 
понуда бр0ј 26/01-03-18-3 од 26.03.2018. гадиле, заведе»а у писарници И»ституrа дана 
02.04.2018. године IЈОд бројем 1- 191/4 понуђача "NARCISSUS" D.O.O. бира као најповољнија за 
Партију 3 - К11ршнср r1гле са ол1111ом за лечење пац11јеиата чије лечеље ие снос11 РФЗО 
Републике Србије по критеријуму: најнижа понуђена цена у отвореном постуnку јавне набавке 
добара са циљем закљуqења 01свщшоr сnоразу~,а на две год1шс за јавну набавку - ,.Киршнер 
игле II компопепте апарата no Иm1зарову за РФЗО пацијенте II пащ1је1гrе ч11ј е лечење нс 
снос11 РФЗО Републике Србн,је, по парт11јама", редни број 6/2018, одлучено је као у 
ДНСПОЗ111'ИВу. 

- --2- --



 

Наручилац може, у складу са •шаном 112. став 2, тачка 5. ЗЈН за1<ључити оквирни споразум и пре 
истека рока подношења захrева за заwтиту nрава ако је поднета само јед»а понуда. 

Оквиршi споразум ступа на санаrу даном поmисивања обе стране и важи две године од дана 
потписимња. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Прот\iВ ове Одлу){е, понуђач може поднети Захтев за заштиту права, 
у року од I О дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља РепублИЧЈ<ој I<омисији за заштиту права у nостушщма 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 6/20 18; сврха уплате: ЗЗП, ИОХБ "Бањица", ЈН. 612018; 
прималац: Буџет Републике Србије (детаљно упутс1-во: 
ћttp://WW\v.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativi1e-takse.html) 

Ову одлуку објав11ти »а Порталу јавних Аабавки и на интерне-r страници наручиоца у року од 3 
(три) дана од дана доношења. 

Саr·ласаШ1: 

НА ЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ПРАВНЕ 
Ј) И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

_1:iif. '-'-Ф;f,l+D~uiz &иыi 
'Ji.'%a11 РМ аков~т, дипл. правник 
НА ЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ЕКОНОМСКО 
-ФИНАНС<@ј~ПОСЛОВЕ 

Владан Гај~т, ДИПЛ. CJ(OHOM0CI '<l 
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ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" 
Број: 1-1 9 1/ 114 

Датум: 1 r1 01 zo·a 
Београд, Мих'а,ща Аврамовића 28 

На основу члана 108. Закона о јавни.м набавкама («Служ6ени гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 
68/ 15) и Извеwтаја о стручној оцени понуда број 1-191/10 од 03.04.2018. године и члана 23. 
Статута Институrа за ортопедско-хируршке болести "Бањица", В.Д. Директ.ора Института 
доноси: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
у отвореном поступку јав пе набавке добара 

са циљем закључења 01(в11рноr споразума на две год1ше за јавну набавку -
"l(11рш11ер игле 11 l(ОМпонен1·е апарата по ИлuзароВ)' за РФЗО пацијенте и пацrlјенте чиј е 
лечење не сноси РФЗО Републ11хе Срб11је, по парп1јама", редю1 број ЈН 6/2018 

ПАРТИЈА 4 - КОМПОНЕНТЕ АПАРАТ А ПО ИЛИЗАРОВУ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ПАДИЈЕНА ТА 
ЧИЈЕ ЛЕЧЕЊЕ НЕ СНОСИ РФЗО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ попуђачу "MAR.K МED!CAL" О.О.О. Београд, Ул . 
Сање Живановића бр. 42, број понуде 3 1 од 02.04.2018. rодияе, заведена у писарници Института 
дана 03.04.2018. год.ине под бројем 1-191/5 у 9,30 часова, у отвореном поступку јавне набавке 
добара са циљем за1<ључења окs11р11ог споразума на цве године за јавну набавку - ,,Кирш 11ер 
игле и компоненте апарата по Иш1зарову за РФЗО пащtјенте 11 пац11јеите q11je леqење пе 
сноси РФЗО Републ111(е Србиј е, 11 0 парn1јама" за Партију 4 - Компоненте апарата по 
Илизарову за лечење nаци_јената чиј е лечење не снос11 РФЗО Републ111(е Србuјс. 

Усвај а се Извештај о стручној оцеви понуда број 1-19 1/10 од 03.04.2018. 1·од1н1е који је сачиnида 
Комисија за јавну набавку образована Решењем број 1-191 /2 од 22.02.2018. год.ине. 

Об р а зл о ж ење 

Наручилац је даиа 22.02.2018. год.ине донео Одлуку број 1-191/1 о покретању отвореног поступка 
јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на дsе гоцине за јаsну 
иабаsку - ,,Киршнер игле 11 ко~mонснте апарата 110 Ищrзарову за РФЗО пацuјентс 11 

пацијенте чије леqењс не сноси РФЗО Репубщ1Ј<:е Срби.је, по партијама", редн11 број ЈН 
6/2018. 

Позив за доставу понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и 
на интернет СТраници ИОХБ "Бањица" цана 02.03.2018. године. Позив за доставу понуда 
објав.љен ј е и на Порталу службених гласила Републ111<е Србuје и бази прописа дана 02.03.20 18. 
годи11е. 

Наков сnроведеliог поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број 
1-191/6 од 03.04.201 8. године, Комисија за јавну набавку је прнстуnнла стручној оцени понуда и 
сачинила Извещтај о стручној оцею1 понуда број 1-191/8 од 03.04.2018. годи11е којије Наручилац 
усвојио. 

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

1) ПодаЦЈЈ о јавној набаsц11: 

Предмеr јавне набавке "Кнршнер нrлс 11 1~омnонснте аnарата по 

Илпзарову за РФЗО nац11јенте 11 1rащ1јенте ч11је 
ле•1 еље не сноси РФЗО Реr~убщ1хе Србије, по 
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парп1јама" (шифра из Општег речника набавки • 
33 183000 Ортоnедскн имплан·rати) 

Врста поступка јавне Rабав1,е Отворени поступак, по партијама са циљем 

закљvчења оквирног споразума 

Врста ПРСдметајавне набавке Добnа 
Редни боој јавне набавке 6/2018 
Укупна процењена вредност Јавне 

набавке за све паРТИiе (без ПДВ) 15.910.598,80 РСЛ 
Пnоцењеиа ВРедНост партије 4 (без ПДВ) 4.164.198,80 РСЛ 

2) Укупан број 11однст1Lх понуда за Партију 4 - Компоненте апарата оо Илизарову за 
лечење пацијената чије лечење не епоси РФЗО Ре11ублике Срб11_ј е: 2 (ДВЕ) 

Наз ~rв/име понvliача 

Благовремене пои уде Неблаrовремене 

понуде 

1. "NARCISSUS" D.O О. Ада, Ул. Ву1<а Караџића бр. 24 
/ 

2. "МАRК MEOICAL" D.0.0. Београд, Ул. Сање Живановића бр. 42 

3) Понуђачи ч11је су понуде одбиј ене и разлози за 1ыtхово одбијање: НИЈЕ БИЛО. 

Комисија за јавну набавку констатује да су поднете понуде следећих понуђача: 

Понуђач "NARCISSUS" О.О.О. Ада, Ул. Вука Караџића бр. 24, број понуде 26/01-03-1 8-4 од 
26.03.2018. године, заведена у писарIШIЏi Института даиа 02.04.2018. године под бројем I-191/4 у 
8,30 часова, у отвореном постуm<у јавне Rабавке добара са ЈЏ1љем закључења окв11рног 
споразуЈ11а на две године за јавну набавку - ,,Кирmнер игле II компоненте апарата оо 
Ил11зарову за РФЗО пацијенте 11 пацијенте члје лечеље нс сноси РФЗО Реоуб1шкс Срб11је, по 
оарти_јама", редЈl.и број ЈН 6/2018 која је благовремена, са роком важности поuуде 180 
(стоосамдесет дана) са укупном nонуђеном ценом 3.547.520,00 РСД без ПДВ, односно укупном 
понуђеном ценом 3.902.272,00 РСД са ПДВ. 

Понуђач "МАRК MEOICAL" D.O.O Београд, Ул. Сање Живановића бр. 42, број понуде 3 1 од 
02.04.2018. године, заведена у писарници Институ~:а дана 03.04.2018. године под бројем 1- 191/5 у 
9,30 часова, у отвореном поступку јавне набав1<е добара са !ЏiЉем закључења окв11рноr 
споразума иа две године за јав11у ю\б:1вку - ,,Кирш1tер нrле II компонепте апарата 110 
Ищ1зарову за РФЗО пацијенте li пац11ј е1tте Чlfje лечење не соосп РФЗО Републике Србије, оо 
r1артијама", редни број ЈН 6/2018 која је благовремена, са роком важности понуде 60 (шездесет 
дана) са укупном понуђе!iом ценом 3.390.134,00 РСД без ПДВ, одвосно укупном понуђеном ценом 
4.068.1 60,80 РСД са ПДВ. 

4) Крптерnјум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

Комисија за јавну набавку ј е у настаsку оцењивањэ понуда све прихватљиве понуде раиrирала по 
критеријуму НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА у табели како следи: 

а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најниже понуђене це!iе за Партију 4: 

Назив/И111е понуђача Понуђена цена (без ПДВ) 

,,МАRК МEDICAL" О.О.О. 3.390.134,00 РСД 

,,NARCISSUS" D.0.0. 3.547.520,00 РСД 

5) Назив, одuос110 11ме 11онуђача чија је понуда прихватљива, а којн је најповољнији по 
критеријуму најнижа понуђена цена: 



 Комисија ј е, после стручне оцеве r1онуда утврдила да је поt'!уда понуђача ,,t'vfARК MEDICAL" 
D.0.0. Београд, Ул. Сање Живановића бр. 42, број понуде 31 од 02.04.2018. године, заведена у 
нисарници Института дана 03.04.2018. године под бројем 1-191/5 у 9,30 часова, у отвореном 
НОС1)'ПI<У јавне набавке добара са циљем закључења оющрпог с11оразума па две год11пе за јавну 
набавку - ,,Кпрwнср игле 1.1 компоненте апарата по Ил11зарову за РФЗО nаци,јенте 11 

nац11јенте чије лечење не снос11 РФЗО Републике Срб11је, по nарт11јама" за Партију 4 -
Компонеt1те ~шарата по Илизарову за лечење пацијената ч11је ле•1ење 11е сноси РФЗО 
Реnубл11ке Србије по цеви 3.390. 134,00 РСД без ПДВ, одиосно укупном понуђеном ценом 
4.068. 160,80 РСД сз ПДВ благовремено приспела, одговарајућа и ПРИХВАТЉИВА и предлаже 
Наручиоцу њен избор - доделу уговора (изабра~ш понуђач изврwаsа набавку без nодизвођача). 

Како је одговорно шще Наручиоца прихватило предлог Комисиј е за ја1.1ну набавку којом се 
понуда број 31 од 02.04.2018. године, за1.1едена у писарници Института дана 03.04.2018. године 
под бројем 1-191/5 понуђача "МАRК MEDICAL" D.0.0. бира као нај nовољн.ија за Ilартпју 4 -
Компоненте апарата r1O Илюарову за лечење пацијената чије лечење не енос~, РФЗО 
Реr1убли~.:е Србије no критеријуму: најн»жа понуђена цена у отsореиом пос·r-уnку јавне набавке 
добара са циљем закључења оквирног споразума на две годп11е за _јавну наба1щ-у - ,,K11pw11ep 
игле и компоненте апарата по Итпарову за РФЗО шщ11,јенте н пащtје11·rе ч11је лечење не 
с11ос11 РФЗО Републи~.:е Срб11је, по парт11јама", редни број 6/2018, одлуqено је као у 
д0сnозитиву. 

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

ОквирЮt споразум ступа на санаrу даном по-тписивања обе сТране и важи две rоднне од даиа 
потписивања. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове Одлуке, понуђач може 11однети Захтев за заштиту права, 
у року од 10 дава од дана објављивања ва Порталу јавн!Рl набавки. 

Захтеs за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набаsки . 

Подносилац захтева је дужан да уплати rаксу у износу од 120.000,00 динара, 
на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253; 
позив на број : ЈН 6/2018; сврха уплате: ЗЗП, ИОХБ ,,Бањица", ЈН 6/2018; 
nрнммац: Буџет Републике Србије (детаљно упутство: 

http://www.kj11.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativ11e-takse.html) 

Ову Одл)'Ј<У објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страющи наручиоца у року од З 
(три) дана од дана доношења. 

Сагласан и: 

НА ЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ТТР АВНЕ 
.51 И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

д1!Ц.ан Рlјја1<ови1;;дипл. 11равник 
Ј Uj,;,Lu:f; ;fч-о о u.. t О--U6ч 
нлчвлнМк СЛУЖБЕ ЗА ЕКОНОМСКО 
-ФИI-IАНСИЈСМ ПОСЛОВЕ 

Владаи Гајић, д/Јn1!17омиста 

Сач~а основу Извештаја Ком11сиј е 
~~yt~~1}(_r11ooд 03.042018. год!1Не: 


