
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" 

Број: I-378/ :) 
Датум: 1 5. 05. 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 ДОДЕЛИ УГОВОРА 
за јавну набавку мале вредности добара 

"Набавка и уградња нових паник светиљки на Институту "Бањица", по спецификацији 
Наручиоца"редни број ЈН 20/2018 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу "КОС-ИНТЕЛ" д.о.о, Београд , Ул.Раблеова бр.3, чиЈа Је 
понуда број 04-0/18 од 26.04.2018.године, заведена у писарници Института "Бањица" дана 
30.04.2018. године у 11 :05 часова, под бројем 1-378/4, поступку јавне набавке мале вредности 
добара - ,,Набавка и уградња нових паник светиљки на Институту "Бањица", по спецификацији 

Наручиоца", редни број ЈН 20/2018 оцењена као најповољнија по критеријуму: најнижа понуђена 
цена. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број I-378/8 од 11.05.2018. године који је сачинила 
Комисија за јавну набавку образована Решењем број I-378/2 од 11.04.2018. године. 

Об р аз л оже њ е  

Наручилац је дана 11.04.2018. године донео Одлуку број I-378/1 о покретању поступка Јавне 
набавке мале вредности добара, редни број ЈН 20/2018 -,,Набавка и уградња нових паник 
светиљки на Институту "Бањица", по спецификацији Наручиоца". 

Позив за доставу понуда и конкурсна документације објављени су на Порталу јавних набавки и 
на интернет страници ИОХБ "Бањица" дана 24.04.2018. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број 
I-378/7 од 04.05.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и 
сачинила Извештај о стручној оцени понуда број I-378/8 од 11.05.2018. 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 и уградња нових паник светиљки 
општег речника набавке на Институту "Бањица", по спецификацији 

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

2) Укупан број поднетих понуда: 3 (три) 

Наручиоца" 
електричне 
речника ЈН) 

Назив/име понуђача 
Благовремене понуде 

1. 1 "КОС-ИНТЕЛ" д.о.о, Београд ,Ул.Раблеова бр.3 

(31500000 Расветна опрема и 
светиљке - шифре из Општег 

Добра 
Јавна набавка мале вредности 

20/2018 
1.000.000,00 РСД 



-1 2. ,,IPON SISTEM" D.O.O, Земун , Златиборска бр.31 
3. ,,EDV"D.O.O., Панчево,Светозара Милетића бр.1 

Неблаговремених понуда није било. 

Комисија за јавну набавку констатује да су поднете следеће понуде: 

Понуђач "КОС-ИНТЕЛ" д.о.о, Београд ,Ул.Раблеова бр.3 поднео је понуду број 04-0/18 од 
26.04.2018.године заведену у писарници Института дана 30.04.2018. године под бројем 1-378/4 у 
11 :05 часова, поступку јавне набавке мале вредности добара ЈН бр. 20/2018 "Набавка и уградња 

нових паник светиљки на Институту "Бањица", по спецификацији Наручиоца",која је 
благовремена, са роком важности понуде 40 (четрдесет) дана са укупном понуђеном ценом у 
износу од 872.000,00 без ПДВ, ПДВ у износу од 174.400,00 РСД и укупном понуђеном ценом 
1.046.400,00 РСД са ПДВ. 

Понуђач "IPON SISTEM" D.O.O, Земун , Златиборска бр.31 поднео је понуду број Ро-143-0/18 од 
27.04.2018.године заведену у писарници Института дана 04.05.2018. године под бројем 1-378/5 у 
9:20 часова, у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈН бр. 20/2018 "Набавка и уградња 

нових паник светиљки на Институту "Бањица", по спецификацији Наручиоца", која је 
благовремена, са роком важности понуде 30 (тридесет) дана са укупном понуђеном ценом у 
износу од 892.300.00 РСД без ПДВ, ПДВ у износу од 178.460.00 РСД и укупном понуђеном ценом 
1.070.760.00 РСД са ПДВ. 

Понуђач:,,ЕDV"D.O.O., Панчево,Светозара Милетића бр.1 поднео је понуду број PF 1804D026-D од 
30.04.2018. године заведену у писарници Института дана 04.05.2018. године под бројем 1-378/6 у 
9:30 часова, у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈН бр. 20/2018 "Набавка и уградња 

нових паник светиљки на Институту "Бањица", по спецификацији Наручиоца",, која је 
благовремена, са роком важности понуде 30 (тридесет) дана са укупном понуђеном ценом у 
износу од 1.175.400,00 РСД без ПДВ, ПДВ у износу од 235.080,00 РСД и укупном понуђеном 
ценом 1.410.480,00 РСД са ПДВ. 

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

Комисија за јавну набакву констатује да је потребно да буде одбијена понуда следећег понуђача: 

"EDV"D.O.O., Панчево,Светозара Милетића бр.1 

Понуђач :,,EDV"D.O.O., Панчево,Светозара Милетића бр.1, је доставио понуду број PF1804D026-
D од 30.04.2018. године, заведена у писарници Института дана 04.05.2018. године под бројем 1-
378/6 у 9:30 часова у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈН бр. 20/2018- ,,Набавка и 
уградња нових паник светиљки на Институту "Бањица", по спецификацији Наручиоца" 
која је благовремена, са роком важности понуде 30 (тридесет) дана и укупном понуђеном ценом 
од 1.175.400,00 РСД без ПДВ, односно 1.410.480,00 са ПДВ. Комисија за јавну набавку 
констатује да је наведени понуђач поднео понуду која је преко процењене вредности у јавној 
набавци бр. 20/2018 и предлаже да понуда понуђача "EDV"D.O.O., буде одбијена као 
НЕПРИХВАТЉИВА. 

4) Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

Комисија за јавну набавку је у наставку оцењивања понуда све прихватљиве понуде 
рангирала по критеријуму НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА у табели како следи: 

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

Назив/име понуђача Понуђена цена 
(без ПДВ-а) 

1. ,.КОС-ИНТЕЛ" д.о.о, Београд ,Ул.Раблеова бр.3 872.000,00 РСД 
2. "IPON SISTEM" D.O.O, Земун , Златиборска бр.31 892.300.00 РСД 

2 

1 
1 



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 "КОС
ИНТЕЛ" д.о.о, Београд , У л.Раблеова бр.3, број 04-0/18 од 26.04.2018. године, заведена у 
писарници Института дана 30.04.2018. године у 11 :05 часова, под бројем 1-378/4 у поступку јавне 
набавке мале вредности добара, редни број ЈН бр. 20/2018- ,,Набавка и уградња нових паник 
светиљки на Институту "Бањица", по спецификацији Наручиоца по цени од 872.000,00 РСД 
без ПДВ, односно 1.046.400,00 РСД 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 04-0/18 од 26.04.2018. године, заведена у писарници Института дана 30.04.2018. 
године под бројем 1-378/4, ,,КОС-ИНТЕЛ" д.о.о, Београд ,Ул.Раблеова бр.3 бира као најповољнија 
по критеријуму: најнижа понуђена цена у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈН 
20/2018, одлучено је као у диспозитиву. 

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 20/2018; сврха уплате: ЗЗП, ИОХБ "Бањица", ЈН 20/2018; 
промалац: Буџет Републике Србије (детаљно упутство: 
!1ttp :/ /,л,;vv\Y .k јп. Q:O\'. гs/с i/LLpt.1tstvo-o-t.1plati-гept1ЬI icke-ad111i nistгativпe-takse. l1tm 1 

Сагласани: 
НА ЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ПРАВНЕ 
И QЂ!рЦ-Пј)СЛОВЕ 
Душан Р�овић, дипл. правник 

НА ЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ЕКОНОМ,,СК
�

-- -
-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ vл 
Владан Гајић, дипл. економист:·LЈlt/4 / ) 

Сачинила на основу Извештаја Комисије 
за јавну набавку број I-378/8 од 11.05.2018. године: 

�� 

3 


