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. ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" 

Број: I-248/� 
Датум: 7 7 Ю 2018 
Београд, "'ул: Михаила Аврамовића бр. 28 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), а након поступка прегледа и оцене понуда за јавну набавку мале вредности 
услуга, редни број ЈНМВ 11/2018 - Редован годишњи сервис и одржавање машине за 

развијање филмова "PROTEC СОМР АСТ 2
"

, на Институту "Бањица", према 
специфакицији Наручиоца, в.д. директора Института доноси: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОР А 

за јавну набавку услуга мале вредности -
Редован годишњи сервис и одржавање машине за развијање филмова "PROTEC 

СОМР АСТ 2
"

, на Институту "Бањица", према специфакицији Наручиоца - ЈНМВ 
11/2018 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуди понуђача SENZAL TRADE D.O.O, Београд , Илије 
Стојадиновића бр.51, број 2003/18 од 20.03.2018. године, заведена у писарници Института 
дана 21.03.2018. године под бројем I-248/4 за јавну набавку услуга мале вредности -
Редован годишњи сервис и одржавање машине за развијање филмова " PROTEC 

СОМРАСТ 2
"

, на Институту "Бањица", према специфакицији Наручиоца, редни 
број ЈНМВ 11/2018. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број I-248/6 од 23.03.2018. године који је 
сачинила Комисија за јавну набавку образована Решењем број I-248/2 од 07.03.2018. 
године. 

О б р а з л о ж е њ е  

Наручилац је дана 07.03.2018. године, донео Одлуку о покретању број I-248/1, јавне 
набавке услуга мале вредности, редни број ЈНМВ 11/2018 - Редован годишњи сервис и 

одржавање машине за развијање филмова" PROTEC СОМРАСТ 2
"

, на Институту 
,,Бањица", према специфакицији Наручиоца. 

За наведену јавну набавку Наручилац је Позив за подношење понуда објавио на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 13.03.2018. године. 

До истека рока за подношење понуда, дана 21.03.2018. године, на адресу наручиоца 
приспела је 1 (једна) понуда. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила извештаЈ о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. I-248/6 од 23.03.2018. године, Комисија за јавну 
набавку је утврдила следеће: 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке Редован годишњи сервис и одржавање машине 
за развијање филмова "PROTEC СОМР АСТ 



2",на Институту "Бањица" ,према 
специфакицији Наручиоца (шифра из ОРН 
50000000- Услуге одржавања и поправки) 

Редни број јавне набавке 11/2018 
Подаци о апропријацији у буџету, Набавка се финансира из планираних средстава 
односно у финансијском плану за у буџету Наручиоца за 2018. годину, а у складу 
плаћање са Планом набавки Института за ортопедско-

хируршке болести "Бањица" за период О 1. О 1. -
31.12.2018. године, на ПОЗИЦИЈИ 25 -

Одржавање и унапређење постојећих 
апарата РО службе ( скенер, рендген апарати, 
деха, машине за развијање филмова), 
усвоЈеним од стране Управног одбора 
Института "Бањица" на седници одржаној дана 
25.01.2018. године 

Процењена вредност јавне набавке 170.000,00 РСД 
(без ПДВ) 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ) 170.000,00 РСД 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) 

Назив/име понуђача 
Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1 1 SENZAL TRADE D.0.0, Београд , Илије Стојадиновића 
. бр.51 / 

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

4) Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ) 

SENZAL TRADE D.0.0, Београд , Илије 170.000,00 РСД 
Стојадиновића бр.51 

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

Комисија је, после стручне оцене понуда, а из свега наведеног, утврдила да је понуда 
понуђача SENZAL TRADE D.0.0, Београд , Илије Стојадиновића бр.51, број 2003/18 од 
20.03.2018. године, заведена у писарници Института дана 21.03.2018. године под бројем 1-
248/4, у поступку ЈНМВ бр. 11/2018, по цени од 170.000,00 РСД без ПДВ, односно 
204.000.00 РСД са ПДВ благовремено приспела, одговарајућа и ПРИХВАТЉИВА и 
предлаже Наручиоцу њен избор - доделу уговора (изабрани понуђач извршава набавку без 
подизвођача). 

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку којој се 
понуда број 2003/18 од 20.03.2018. године, понуђача SENZAL TRADE D.0.0, Београд , 



::. 

Илије Стојадиновића бр.51додељује уговор за ЈНМВ 11/2018 - Редован годишњи сервис 

и одржавање машине за развијање филмова "PROTEC СОМРАСТ 2", на Институту 
,,Бањица", према специфакицији Наручиоца. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове Одлуке, понуђач може наручиоцу поднети Захтев за заштиту права, у року од 
5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки и интернет страни Института. 
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: JHMBl 1/2018; 
сврха уплате: ЗЗП, ИОХБ "Бањица", JHMBl 1/2018; прималац: Буџет Републике Србије 
(детаљно упутство: ћttp://\'-./\Vvv.kjп.go\1.гs/ci/нputstvo-o-нplati-гepнblicke-adшiпistгativ11e
takse.l1t111! ) 

Сагласани: 
Ј Ј НА ЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ПРАВНЕ 

11.9-пш Е ПОСЛОВЕ 
Ј !(ј::. -ЬУ?(-оьL&С (}vьq 
Д шан �lјаковић, дипл. правник 

Сачинила на основу Извештаја Комисије 
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ј ну набавку број I-248/6 од 23.03.2018. године: 
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