
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" 
Број: 1-255/':\-
Датум: 2 8. IJ3. 20�3 
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 ДОДЕЛИ УГОВОР А 
у поступку јавне набавке мале вредности услуга 

"Испорука и монтажа циркуларних пумпи са прирубницама и контраприрубницама и 
одговарајућим прирубничким сетом, према специфакицији Наручиоца", 

редни број ЈН 12/2018 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу "3D SOLUTIONS" D.O.O. Нови Београд, Ул. Јурија Гагарина бр. 
218/15 који је поднео понуду број 2018/038 од 20.03.2018. године заведену у писарници Института дана 
23.03.2018. године под бројем 1-255/4, у поступку јавне набавке мале вредности услуга ЈН бр. 12/2018 -
"Испорука и монтажа циркуларних пумпи са прирубницама и контраприрубницама и 
одговарајућим прирубничким сетом, према специфакицији Наручиоца" оцењена као најповољнија 
по критеријуму: најнижа понуђена цена. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број 1-255/6 од 23.03.2018. године који је сачинила Комисија 
за јавну набавку образована Решењем број 1-255/2 од 08.03.2018. године. 

Об р азл о ж ење 

Наручилац је дана 08.03.2018. године донео Одлуку број 1-255/1 о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности услуга, редни број ЈН 12/2018 - "Испорука и монтажа циркуларних пумпи са 
прирубющама и контраприрубницама и одговарајућим прирубничким сетом, према 
специфакицији Наручиоца". 

Позив за доставу понуда и конкурсна документације објављени су на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници ИОХБ "Бањица" дана 13.03.2018. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број I-255/5 од 
23.03.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај 
о стручној оцени понуда број 1-1255/6 од 23.03.2018. 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 "Испорука и монтажа циркуларних пумпи са 
речника набавке прирубницама и контраприрубницама и 

одговарајућим прирубничким сетом, према 
специфакициј и Наручиоца" (шифра из ОРН 
50531100- Услуге поправке и одржавања котлова) 

Врста предмета јавне набавке 
Врста поступка јавне набавке 
Редни број јавне набавке 
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ) 

1. 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 Uедна) 

Назив/име понуђача 
Благовремене понуде 

1 "3D SOLUTIONS" О.О.О. Нови Београд, Ул. Јурија Гагарина бр. 218/15 

Неблаговремених понуда није било. 

Комисија за јавну набавку констатује да је поднета следећа понуда: 

Услуге 
Поступак мале вредности 

12/2018 
1.666.666,67 РСД 

Понуђач "ЗD SOLUTIONS" D.O.O. Нови Београд, Ул. Јурија Гагарина бр. 218/15 поднео је понуду број 
2018/038 од 20.03.2018. године заведена у писарници Института дана 23.03.2018. године под бројем 1-



_L):,/4 у Y,jU часова, у поступку јавне набавке мале вредности услуга ЈН бр. 12/2018 - "Испорука и 

монтажа циркуларних пумпи са прирубницама и контраприрубницама и одговарајућим 
прирубничким сетом, према специфакицији Наручиоца" која је благовремена, са роком важности 
понуде 66 (шездесетшест дана) са укупном понуђеном ценом у износу од 2.685.453,00 РСД без ПДВ, 
односно 3.222.543,60 са ПДВ. 

3) Критеријум за оцењивање понуде је НАЛIИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Рангирање понуђача ће се вршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена за све позиције из 
спецификације", односно, на основу укупно најниже понуђене цене која је остварена по основу понуђене 
цене. Наручилац ће уговор закључити у висини средства која је унапред определио и тај износ је 

уписан у обрасцу понуде и једнак за све понуђаче. НАЈПОВОЉIШЈЕМ ПОНУЂА ЧУ, 
ИЗАБРАНОМ ПО НАВЕДЕНОМ КРИТЕРИЈУМУ, БИЋЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР И ЗАКЉУЧЕН НА 

ВРЕДНОСТ КОЈА ЈЕ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА ОВУ ЈАВНУ НАБАВКУ И ИЗНОСИ 1.666.666,67 РСЛ 
БЕЗ ПДВ. Овако изабран наповољнији понуђач, закључиће уговор за испоруку и монтажу циркуларних 
пумпи у Институту за ортопедско-хируршке болести "Бањица", на годишњем нивоу, у вредности, која је 
унапред одређена. Дакле, вредност за које ће се закључивати уговор, дата је унапред и важиће до 

реализације уговора у конкретној вредности, а временски, најдуже до једне године. 

4) 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 "30 SOLUTIONS" 
О.О.О. Нови Београд, Ул. Јурија Гагарина бр. 218/15 број понуде 2018/038 од 20.03.2018. године заведена 
у писарници Института дана 23.03.2018. године под бројем I-255/4, у поступку јавне набавке мале 
вредности услуга, редни број ЈН бр. 12/2018 - "Испорука и монтажа циркуларних пумпи са 
прирубющама и контраприрубницама и одговарајућим прирубничким сетом, према 
специфающији Наручиоца" по цени од 2.685.453,00 РСД без ПДВ РСД без ПДВ, односно 3.222.543,60 
са ПДВ и предлаже Наручиоцу њен избор за доделу уговора. Изабрани понуђач извршава набавку без 
подизвођача. 

Како је одговорно лице Наручиоца прихватило предлог Комисије за јавну набавку којом се понуда број 
2018/038 од 20.03.2018. године заведена у писарници Института дана 23.03.2018. године под бројем Ј-
255/4, понуђача "30 SOLUТIONS" О.О.О., бира као најповољнија по критеријуму: наЈнижа понуђена цена 
у поступку јавне набавке мале вредности услуга ЈН 12/2018, одлучено је као у диспозитиву. 

УПУТСТВО 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 12/2018; сврха уплате: ЗЗП, ИОХБ "Бањица", ЈН 12/2018; 
промалац: Буџет Републике Србије (детаљно упутство: 
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