
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ "БАЊИЦА

" 

Број: I-198/ {\ 
Датум: 1 5. П\ 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 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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 2 - Ињектибилна, ресорптивна, остеокондуктивна паста на бази калцијум сулфата, 
за попуњавање метафизних дефеката пре уградње остеофиксационог материјала за РФЗО 

пацијенте 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ понуђачу "МАRК MEDICAL" d.o.o., Београд, Сање 
Живановића 42, чија је понуда број 13/18 од 09.03.2018. године, заведена у писарници Института 
"Бањица" дана 12.03.2018. године у 9:35 часова, под бројем I-198/5, у поступку јавне набавке 
мале вредности добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну набавку 
ЈН бр. 7/2018 - ,,Набавка остеокондуктивног материјала за РФЗО пацијенте за потребе 
Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према спецификацији 
Наручиоца" за Партију 2 оцењена као најповољнија по критеријуму: најнижа понуђена цена. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број I-198/8 од 14.03.2018. године који је сачинила 
Комисија за јавну набавку образована Решењем број I-198/2 од 22.02.2018. године. 

О б р а з л о ж е њ е  

Наручилац је дана 22.02.2018. године донео Одлуку број I-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-198/8 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 
општег речника набавке 

--- -- -----

Набавка остеокондуктивног материјала за 
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) 
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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 2 1.860.000,00 РСД 

3) Укупан број поднетих понуда за Партију 2: 1 (једна) 
Назив/име понуђача 
Благовремене понуде 

1. 1 "МАRК MEDICAL" d.o.o., Београд, Сање Живановића 42 

Неблаговремених понуда није било. 

Комисија за јавну набавку констатује да је поднета понуда: 
Понуђача "МАRК MEDICAL" d.o.o., Београд, Сање Живановића 42, број 13/18 од 09.03.2018. 
године заведена у писарници Института дана 12.03.2018. године под бројем I-198/5 у 9:35 часова, 
у поступку јавне набавке мале вредности добара са циљем закључења оквирног споразума на две 
године, са једним добављачем ЈН бр. 7/2018 - ,,Набавка остеокондуктивног материјала за 
РФЗО пацијенте за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, 
према спецификацији Наручиоца" за Партију 2 Ињектибилна, ресорптивна, 
остеокондуктивна паста на бази калцијум сулфата, за попуњавање метафизних дефеката пре 
уградње остеофиксационог материјала за РФЗО пацијенте која је благовремена, са роком 
важности понуде 40 (четрдесет) дана са укупном понуђеном ценом у износу од 1.860.000,00 РСД 
без ПДВ, ПДВ у износу од 186.000,00 РСД и укупном понуђеном ценом 2.046.000,00 РСД са 
пдв. 

4) Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

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 "МАRК 
MEDICAL" d.o.o., Београд, Сање Живановића 42, број 13/18 од 09.03.2018. године, заведена у 
писарници Института дана 12.03.2018. године у 9:35 часова, под бројем I-198/5 у поступку јавне 
набавке мале вредности добара, са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну 
набавку ЈН бр. 7/2018 - Набавка остеокондуктивног материјала за РФЗО пацијенте за 
потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према 
спецификацији Наручиоца" за Партију 2 - Ињектибилна, ресорптивна, остеокондуктивна 
паста на бази калцијум сулфата, за попуњавање метафизних дефеката пре уградње 
остеофиксационог материјала за РФЗО пацијенте по цени од 1.860.000,00 РСД без ПДВ, односно 
2.046.000,00 РСД са ПДВ и предлаже Наручиоцу њен избор за доделу оквирног споразума. 
Изабрани понуђач извршава набавку без подизвођача. 

Како је одговорно лице Наручиоца прихватило предлог Комисије за јавну набавку којом се 
понуда број 13/18 од 09.03.2018. године, заведена у писарници Института дана 12.03.2018. године 
под бројем I-198/5, понуђача "МАRК MEDICAL" d.o.o., Београд, Сање Живановића 42, бира као 
најповољнија по критеријуму: најнижа понуђена цена у поступку јавне набавке мале вредности 
добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну набавку 
остеокондуктивног материјала за РФЗО пацијенте за потребе Службе за хируршке 
интервенције (ОП блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца за Партију 2, 
одлучено је као у диспозитиву. Оквирни споразум ступа на снагу даном потписивања обе стране 
и важи две године од дана потписивања. 
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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: 
ћttp :/ /www.kjn.gov .IS! ci/uputstvo-o-uplati-i-epuЫicke-administrativne-takse.ћtml 

Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 
(три) дана од дана доношења. 

/"-

В. Д. ДИРЕКТОР i\_.И 

Сагласани: 
НА ЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ПРАВНЕ 
И

�
ЈРТЕ ПОСЛОВЕ 

;/,::)_ / Душ · н Рровић, дипл. правник 

НА ЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ЕКОН�р -ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ �� 

Владан Гајић, дипл. економиста /' 

Сачинила на основу Извештаја Комисије 
абавку број 1-198/8 од 14.03.2018. године: 
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ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" 
Број: 1-198//2... 
Датум: 1 5. Q�. 'l�'З 
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 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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 3 - Ресорптивни остеокондуктивни принцип спонгиозне структуре, на бази бовиног 
колагеног матрикса, формиран у облику квадра промера 1,Sxl,Sx0,5 цм за РФЗО пацијенте 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ понуђачу "B.BRAUN ADRIA RSRВ" d.o.o., Нови 
Београд, Ђорђа Станојевића бр. 14, чија је понуда број 232 од 09.03.2018. године, заведена у 
писарници Института "Бањица" дана 09.03.2018. године у 12:50 часова, под бројем 1-198/5, у 
поступку јавне набавке мале вредности добара са циљем закључења оквирног споразума на две 
године за јавну набавку ЈН бр. 7/2018 - ,,Набавка остеокондуктивног материјала за РФЗО 
пацијенте за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према 
спецификацији Наручиоца" за Партију 3 оцењена као најповољнија по критеријуму: најнижа 
понуђена цена. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број 1-198/9 од 14.03.2018. године који је сачинила 
Комисија за јавну набавку образована Решењем број 1-198/2 од 22.02.2018. године. 

О б р а з л о ж е њ е  

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 
1-198/6 од 12.03.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и 
сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 1-198/9 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 
општег речника набавке 

Набавка остеокондуктивног материјала за 
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) 
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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 3 2.145.000,00 РСД 

2) Укупан број поднетих понуда за Партију 3: 1 (једна) 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде 

1. 1 "B.BRAUN ADRIA RSRВ" d.o.o., Нови Београд, Ђорђа Станојевића бр. 14 

Неблаговремених понуда није било. 

Комисија за јавну набавку констатује да је поднета понуда: 

Понуђача "B.BRAUN ADRIA RSRВ" d.o.o., Нови Београд, Ђорђа Станојевића бр. 14, број 232 од 
09.03.2018. године заведена у писарници Института дана 09.03.2018. године под бројем I-198/4 у 
12:15 часова, у поступку јавне набавке мале вредности добара са циљем закључења оквирног 

споразума на две године, са једним добављачем ЈН бр. 7/2018 - ,,Набавка остеокондуктивног 
материјала за РФЗО пацијенте за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), 
по партијама, према спецификацији Наручиоца" за Партију 3 - Ресорптивни 
остеокондуктивни принцип спонгиозне структуре, на бази бовиног колагеног матрикса, 
формиран у облику квадра промера 1,5xl,5x0,5 цм за РФЗО пацијенте која је благовремена, са 

роком важности понуде 60 (шездесет) дана са укупном понуђеном ценом у износу од 
2.145.000,00 РСД без ПДВ, ПДВ у износу од 214.500,00 РСД и укупном понуђеном ценом 

2.359.500,00 РСД са ПДВ. 

3) Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

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 B.BRAUN 

ADRIA RSRВ" d.o.o., Нови Београд, Ђорђа Станојевића бр. 14, број 232 од 09.03.2018. године, 

заведена у писарници Института дана 09.03.2018. године у 12:50 часова, под бројем I-198/4 у 
поступку јавне набавке мале вредности добара, са циљем закључења оквирног споразума на две 
године за јавну набавку ЈН бр. 7/2018 - Набав1,а остеокондуктивног материјала за РФЗО 
пацијенте за потребе Службе за хирурш1,е интервенције (ОП блока), по партијама, према 
спецификацији Наручиоца" за Партију 3 - Ресорптивни остеокондуктивни принцип 
спонгиозне структуре, на бази бовиног колагеног матрикса, формиран у облику квадра промера 
1,5xl,5x0,5 цм за РФЗО пацијенте по цени од 2.145.000,00 РСД без ПДВ, односно 2.359.500,00 
РСД са ПДВ и предлаже Наручиоцу њен избор за доделу оквирног споразума. Изабрани понуђач 
извршава набавку без подизвођача. 

Како је одговорно лице Наручиоца прихватило предлог Комисије за јавну набавку којом се 
понуда број 232 од 09.03.2018. године, заведена у писарници Института дана 09.03.2018. године 
под бројем I-198/4, понуђача "B.BRAUN ADRIA RSRВ" d.o.o., Нови Београд, Ђорђа Станојевића 
бр. 14, бира као најповољнија по критеријуму: најнижа понуђена цена у поступку јавне набавке 
мале вредности добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну 

набавку остеокондуктивног материјала за РФЗО пацијенте за потребе Службе за хируршке 
интервенције (ОП блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца за Партију 3, 
одлучено је као у диспозитиву. Оквирни споразум ступа на снагу даном потписивања обе стране 

и важи две године од дана потписивања. 
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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: 
http :/ /www .kj 11. gov .rs/ ci/uputstvo-o-uplati-i-epuЫicke-ad111iпist1-ati vпe-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 ОПfТЕ ПО ВЕ 

�h� Јаковић,дипл.правник 
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Владан Гајић, дипл. економиста 

Сачинила на основу Извештаја Комисије 
за јавну абавку број 1-198/9 од 14.03.2018. године: 
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