
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" 
Број: 1-198/ tO 
датум: 1 5 П7 ?n•3 · · • vV, ,_Ј_ 

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 ОБУСТАВИ ПОСТУП КА 
у поступку јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума 

на две године са једним добављачем, редни број ЈН 7/2018 
"Набавка остеокондуктивног материјала за РФЗО пацијенте за потребе Службе за 

хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца" 

Партија 1 - Синтетички субституент за коштани графт на бази калцијум сулфата, у 
таблетама промера до Sмм са једним антибиотиком за РФЗО пацијенте 

ОБУСТАВЉА се поступак за Партију 1 у поступку јавне набавке мале вредности са циљем 
закључења оквирног споразума на две године са једним добављачем, редни број ЈН 7/2018 -
. ,,Набавка остеокондуктивног материјала за РФЗО пацијенте за потребе Службе за 
хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца", из 

. . . 

разлога што Је у року за подношење понуда ниЈе поднета ниЈедна понуда. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број 1-198/7 од 14.03.2018. године који је 
сачинила Комисија за јавну набавку образована Решењем број 1-198/2 од 22.02.2018. године. 

п редметни поступак је обустављен у фази: 
пре истека рока за подношење понуда 

после истека рока за подношење понуда, 
а пре доношења одлуке о додели уговора 

после доношења одлуке о избору најповољније понуде 

Разлог за обуставу поступка: 
. . 

у року за подношење понуда ниЈе поднета ниЈедна понуда 

у року за подношење понуда поднете су све неодговарајуће, 
односно неприхватљиве понуде - нису испуњени услови за 
доделу уговора 
објективни и доказиви разлози, КОЈИ се нису могли 
предвидети у време покретања поступка и КОЈИ 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно 
услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
године. 

Об р а з л о ж е њ е  

х 

х 

Наручилац је дана 22.02.2018. године донео Одлуку број 1-198/1 о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за 
јавну набавку - ,,Набавка остеокондуктивног материјала за РФЗО пацијенте за потребе 
Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према спецификацији 
Наручиоца", редни број ЈН 7/2018. 



Позив за доставу понуда и конкурсна документације објављени су на Порталу јавних набавки 
и на интернет страници ИОХБ "Бањица" дана 26.02.2018. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број I-198/6 од 12.03.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број I-198/7 од 14.03.2018. 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, назив и ознака из Набавка остеокондуктивног материјала за 
општег речника набавке РФЗО пацијенте за потребе Службе за 

хируршке интервенције (ОП блока), по 
партијама, према спецификацији 
Наручиоца (шифра из Општег речинка ЈН -
336320000 - Медицински производи за 
мишићно - коштани систем) 

Врста предмета јавне набавке Добра 

Врста поступка јавне набавке Јавна набавка мале вредности по партијама, са 
циљем закључења оквирног споразума на две 
године, са једним добављачем 

Редни број јавне набавке 7/2018 

Процењена вредност јавне набавке за 2 

године за све партије (без ПДВ) 4.465.000,00 РСД 

Процењена вредност јавне набавке за 2 
године (без ПДВ) за Партију 1 460.000,00 РСД 

2) Укупан број поднетих понуда за Партију 1: Није пристигла ниједна понуда. 

3) Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

Комисија за јавну набавку констатује да није приспела ниједна понуда за Партију 1 у поступку 
јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума на две године са 
једним добављачем, редни број ЈН 7/2018 - ,,Набавка остеокондуктивног материјала за 
РФЗО пацијенте за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, 
према спецификацији Наручиоца". Како је набавка спроведена у поступку јавне набавке 
мале вредности, са објављивањем јавног позива на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца, Комисија је мишљења да је на тај начин омогућено да сви понуђачи на 
тржишту учествују у овом поступку. 

Из свега горе наведеног Комисија за јавну набавку, констатује да нису испуњени услови за 
одабир понуде и предлаже одговорном лицу Наручиоца да се поступак за Партију 1 у 
поступку јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума на две 
године са једним добављачем, редни број ЈН 7/2018 - ,,Набавка остеокондуктивног 
материјала за РФЗО пацијенте за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), 
по партијама, према спецификацији Наручиоца" - ОБУСТАВИ. 

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку да се обустави 
поступак за Партију 1 у поступку јавне набавке мале вредности са циљем закључења 
оквирног споразума на две године са једним добављачем, редни број ЈН 7/2018 - ,,Набавка 
остеокондуктивног материјала за РФЗО пацијенте за потребе Службе за хируршке 
интервенције (ОП блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца", јер нису 
испуњени услови за одабир понуде. 
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УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове Одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права, 
у року од 5 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 60.000,00 динара, 
на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253; 
позив на број: ЈН 7/2018; сврха уплате: ЗЗП, ИОХБ "Бањица", ЈН 7/2018; 
промалац: Буџет Републике Србије (детаљно упутство: 
l1ttp ://www .kj n. gov .i-s/ ci/uputstvo-o-uplati-i-epublicke-ad111inist1Ћti vne-takse .htшl 

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 /k,

TE ПОСЛОВЕ 

Душан�овић, дипл. правник 

НА ЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ЕКОН 
-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

Владан Гајић, дипл. економиста 

Сачинила на основу Извештаја Комисије 
за јавну н бавку број I-198/7 од 14.03.2018. године: 
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