
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ "БАЊИЦА

" 

Број: I-330/tL 
Датум: 1 5. or . 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 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

у отвореном поступку јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума на две 

године са једним добављачем, редни број ЈН 19/2018 
"Набавка реагенаса за Одељење за транфузиологију ИОХБ "Бањица", по партијама, према 

спецификацији Наручиоца" 

ПАРТИЈА 1 - Реагенси и материјал за имунохематолошка испитивања ( одређивање крвних 

група и извођење тестова компатибилности интерреакција) за постојеће центрифуге 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ понуђачу "ALURA MED" d.o.o., Београд, Ресавска 
бр. 68 Б чија је понуда број 263 од 12.04.2018. године, заведена у писарници Института 
"Бањица" дана 23.04.2018. године у 13:45 часова, под бројем 1-330/6, у отвореном поступку јавне 
набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну набавку ЈН бр. 
19/2018 - ,,Набавка реагенаса за Одељење за транфузиологију ИОХБ "Бањица", по 

партијама, према спецификацији Наручиоца" оцењена као најповољнија по критеријуму: 
најнижа понуђена цена за Партију 1. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број I-330/9 од 11.05.2018. године који је сачинила 
Комисија за јавну набавку образована Решењем број I-330/2 од 28.03.2018. године. 

О б р а з л оже њ е  

Наручилац је дана 28.03.2018. године донео Одлуку број I-330/1 о покретању отвореног поступка 
јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну набавку -
- ,,Набавка реагенаса за Одељење за транфузиологију ИОХБ "Бањица", по партијама, 

према спецификацији Наручиоца", редни број ЈН 19/2018. 

Позив за доставу понуда и конкурсна документације објављени су на Порталу јавних набавки и 
на интернет страници ИОХБ "Бањица" дана 30.03.2018. године. Позив за доставу понуда 
објављен је и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа дана 30.03.2018. 
године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број 
1-330/8 од 24.04.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и 
сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 1-330/9 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 реагенаса за Одељење за 

општег речника набавке транфузиологију ИОХБ ,,Бањица", по 

партијама, према спецификаци_ји 

Наручиоца (шифра из ОРН - 33696000 
Реагенси и контрасти) 

Врста предмета јавне набавке Добра 



Врста поступка јавне набавке Отворени поступак по партиЈама, са циљем 

закључења оквирног споразума на две године, 

са једним добављачем 

Редни број јавне набавке 19/2018 

Процењена вредност јавне набавке за 2 године 
14.422.000,00 РСД 

за све партије (без ПДВ) 
Процењена вредност јавне набавке за 2 године 
(без ПДВ) за Партију 1 722.000,00 РСД 

2) Укупан број поднетих понуда за Партију 1: 1 (један) 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде 

1. "ALURA MED" d.o.o., Београд, Ресавска бр. 68 Б 

2. "ВЕОНЕМ-3" d.o.o., Београд, Трстењакова бр. 9 

Неблаговремених понуда није било. 

Комисија за јавну набавку констатује да су поднете следеће понуде: 

Понуђач "ALURA MED" d.o.o., Београд, Ресавска бр. 68 Б поднео је понуду број 263 од 
12.04.2018. године заведену у писарници Института дана 23.04.2018. године под бројем 1-330/6 у 
13:45 часова, у отвореном поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног 
споразума на две године за јавну набавку ЈН бр. 19/2018 - ,,Набавка реагенаса за Одељење за 

транфузиологију ИОХБ "Бањица", по партијама, према спецификацији Наручиоца" за 

Партију 1 која је благовремена, са роком важности понуде 60 (шездесет) дана са укупном 
понуђеном ценом 717.350,00 РСД без ПДВ, ПДВ у износу од 143.470,00 РСД и укупном 
понуђеном ценом 860.820,00 РСД са ПДВ. 

Понуђач "ВЕОНЕМ-3" d.o.o., Београд, Трстењакова бр. 9 поднео је понуду број 337/2018 од 
11.04.2018. године заведену у писарници Института дана 24.04.2018. године под бројем 1-330/7 у 
09:45 часова, у отвореном поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног 
споразума на две године за јавну набавку ЈН бр. 19/2018 - ,,Набавка реагенаса за Одељење за 

транфузиологију ИОХБ "Бањица", по партијама, према спецификацији Наручиоца" за 
Партију 1 која је благовремена, са роком важности понуде 60 (шездесет) дана са укупном 
понуђеном ценом 618.750,00 РСД без ПДВ, ПДВ у износу од 123.750,00 РСД и укупном 
понуђеном ценом 742.500,00 РСД са ПДВ. 

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

Комисија за јавну набакву констатује да је потребно да за Партију 1 буде одбијена понуда 
понуђача: 

"ВЕОНЕМ-3" d.o.o., Београд, Трстењакова бр. 9 

Понуђач "ВЕОНЕМ-3" d.o.o., Београд, Трстењакова бр. 9, је доставио понуду број 337/2018 од 
11.04.2018. године, заведену у писарници Института дана 24.04.2018. године под бројем 1-330/7 у 
9:45 часова, у отвореном поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног 
споразума на две године за јавну набавку ЈН бр. 19/2018 - ,,Набавка реагенаса за Одељење за 

транфузиологију ИОХБ "Бањица", по партијама, према спецификацији Наручиоца" за 
Партију 1 која је благовремена, са роком важности понуде 60 (шездесет) дана и укупном 
понуђеном ценом од 618.750,00 РСД без ПДВ, односно 742.500,00 РСД са ПДВ. 

Увидом у достављену документацију, а на основу ЈН бр 19/2018 констатује се да постоје следеће 
неисправности везане за партију 1 - Реагенси и материјал за имунохематолошка испитивања 
(одређивање крвних група и извођење тестова компатибилности интерреакција) за постојеће 
центрифуге: 
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1) Техничком спецификацијом обрасца понуде тражени су следећи производи за позиције 14 

и 15 у оквиру партије 1, ЈН 19/2018, 

• Позиција 14- Screening test ER 3% za detekciju At (2x10ml) 

• Позиција 15 - AHG kontrolni eritrociti Coombs kontrolne celije - eritrociti; 3% celijska 

suspenzija (10ml) 

За позицију 14 конкурсном документацијом захтеван је производ Screening test ER 3% за 

детекцију At у паковању од 2x10ml, док је понуђач Beohem 3 за позицију 14 доставио 
производ ReaCell 1, 11, 111 3% у паковању od Зxl0ml. Из наведеног се уочава да није 

понуђен производ одговарајућег паковања, како је захтевано техничком спецификацијом 
Наручиоца. 

За позицију 15 конкурсном документацијом захтеван је производ AHG kontrolni eritrociti 
Coombs kontrolne celije-eritrociti; 3% celijska suspenzija. Намена овог производа је да 
детектује потенцијалну неутрализацију AHG реагенса (услед неадекватног прања еритроцита 
или било ког другог узрока) и да покаже колико су резултати (ин)директног AHG теста 
поуздани. СоошЬs контролне ћелије су IgG senziЬilisani ORlill + (poz.) huшani eiitiociti чијом 
употребом се повећава осетљивост AHG реагенса, као и поуздано доказује (парцијална) 
неутрализација AHG реагенса. 

Понуђач Beohem 3 је за позицију 15 доставио производ ReaCell АВО Al, В, који се састоји 
од ћелијске суспензије еритроцита Al i В крвне групе, чија је намена одређивање АВО At у 
оквиру утврђивања АВО крвне групе тј. потврда одређивања АВО крвне групе. Из горе 
наведеног се уочава да је понуђен производ потпуно другачијег састава и намене у односу 

на захтевани производ у оквиру тражене спецификације за позицију 15. 

2) Наручилац је конкурсном документацијом захтевао да у оквиру партије 1, ЈН 19/2018, да 

сви понуђени реагенси буду од истог произвођача. Понуђач Веоhеш 3 је за позиције 14 

и 15 понудио производе ReaCell 1, 11, 111 3% (pozicija 14) i ReaCell АВО Al, В (pozicija 

15), произвођача REAGENS Кft., Мађарска, док је за све остале позиције понудио 

производе произвођача Lorne Laboratories Ltd, Велика Британија, што се јасно види 

из приложених Решења Агенције за лекове и медицинска средства које је понуђач у 

својој понуди доставио. 

У складу са горе наведеним уочава се да понуђач Beohem 3 није понудио одговарајуће 

производе за позиције 14 и 15 у оквиру Партије 1, ЈН 19/2018 који су захтевани техничком 

спецификацијом Наручиоца, као и да нису испуњени сви услови који су прецизирани од стране 

Наручиоца, те Комисија за јавну набавку предлаже представнику Наручиоца да понуда понуђача 

"ВЕОНЕМ-3" d.o.o. буде одбијена као неодговарајућа, а самим тим и НЕПРИХВАТЉИВА за 

Партију 1. 

3) 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 "ALURA 
MED" d.o.o., Београд, Ресавска бр. 68 Б, број 263 од 12.04.2018. године, заведена у писарници 
Института дана 23.04.2018. године у 13:45 часова, под бројем I-330/6 у отвореном поступку јавне 
набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну набавку ЈН бр. 
19/2018 - ,,Набавка реагенаса за Одељење за транфузиологију ИОХБ "Бањица", по 
партијама, према спецификацији Наручиоца"за Партију 1 по цени од 717.350,00 РСД без 

ПДВ, односно 860.820,00 РСД са ПДВ и предлаже Наручиоцу њен избор за доделу оквирног 

споразума. Изабрани понуђач извршава набавку без подизвођача. 
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Како је одговорно лице Наручиоца прихватило предлог Комисије за јавну набавку којом се 
ттонуда број 263 од 12.04.2018. године, заведена у писарници Института дана 23.04.2018. године 
под бројем I-330/6, понуђача "ALURA MED" d.o.o., Београд, Ресавска бр. 68 Б бира као 
најповољнија по критеријуму: најнижа понуђена цена у отвореном поступку јавне набавке 
добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну набавку реагенаса за 

Одељење за транфузиологију ИОХБ "Бањица", по партијама, према спецификацији 
Наручиоца" за Партију 1, одлучено је као у диспозитиву. Оквирни споразум ступа на снагу 
даном потписивања обе стране и важи две године од дана потписивања. 

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове Одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права, 
у року од 10 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 120.000,00 динара, 
на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253; 
позив на број: ЈН 19/2018; сврха уплате: ЗЗП, ИОХБ "Бањица", ЈН 19/2018; 
промалац: Буџет Републике Србије (детаљно упутство: 
11ttp :/ /-v./\YW. kj 11. gov xs/ ci/11p11tstvo-o-11p lati-repнЫicke-adшiпisti-ati v11e-takse.l1t111l 

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 ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

d-r 
Душан �вић, дипл. правник 

НА ЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА вконо:,;� %? 
-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ -<)ajtlIO 
Владан Гајић, дипл. економиста � -

Сачинила на основу Извештаја Комисије 
за јавн н· авку број I-330/9 од 11.05.2018. године: 
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ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ "БАЊИЦА

" 

Број: I-330/ t � 
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 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
у отвореном поступку јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума на две 

године са једним добављачем, редни број ЈН 19/2018 
"Набавн:а реагенаса за Одељење за транфузиологију ИОХБ "Бањица", по партијама, према 

спецификацији Наручиоца" 

ПАРТИЈА 2 - Реагенси и материјал за имунохематолошка испитивања 

у трансфузиолошкој делатности 

ПАРТИЈА 3 - Реагенси за испитивање функционалних поремећаја хемостазе 
на постојећем анализатору MUL TIPLA ТЕ 

ПАРТИЈА 4 - Реагенси за испитивање функционалних поремећаја хемостазе 
на постојећем анализатору ROTEM 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ понуђачу "ALURA MED" d.o.o., Београд, Ресавска 
бр. 68 Б чија је понуда број 263 од 12.04.2018. године, заведена у писарници Института 
"Бањица" дана 23.04.2018. године у 13:45 часова, под бројем I-330/6, у отвореном поступку јавне 
набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну набавку ЈН бр. 
19/2018 - ,,Набавка реагенаса за Одељење за транфузиологију ИОХБ "Бањица", по 
партијама, према спецификацији Наручиоца" оцењена као најповољнија по критеријуму: 
најнижа понуђена цена за Партију 2, 3 и 4. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број I-330/10 од 11.05.2018. године који је сачинила 
Комисија за јавну набавку образована Решењем број I-330/2 од 28.03.2018. године. 

О б р а з л оже њ е  

Наручилац је дана 28.03.2018. године донео Одлуку број I-330/1 о покретању отвореног поступка 
јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну набавку -
- ,,Набавка реагенаса за Одељење за транфузиологију ИОХБ "Бањица", по партијама, 
према спецификацији Наручиоца", редни број ЈН 19/2018. 

Позив за доставу понуда и конкурсна документације објављени су на Порталу јавних набавки и 
на интернет страници ИОХБ "Бањица" дана 30.03.2018. године. Позив за доставу понуда 
објављен је и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа дана 30.03.2018. 
године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број 
I-330/8 од 24.04.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и 
сачинила Извештај о стручној оцени понуда број I-330/10 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 јавно_ј набавци: 

Предмет јавне набавке, назив и ознака из 
општег речника набавке 

Набавка реагенаса за Одељење за 

транфузиологију ИОХБ "Бањица", по 

партијама, према спецификаци_ји 

Наручиоца (шифра из ОРН - 33696000 
Реагенси и контрасти) 



Врста предмета јавне набавке Добра 
Врста поступка јавне набавке Отворени поступак по партИЈама, са циљем 

закључења оквирног споразума на две године, 
са једним добављачем 

Редни број јавне набавке 19/2018 
Процењена вредност јавне набавке за 2 године 14.422.000,00 РСД 
за све партије (без ПДВ) 
Процењена вредност јавне набавке за 2 године 
(без ПДВ) за Партију 2 6.495.000,00 РСД 
Процењена вредност јавне набавке за 2 године 
(без ПДВ) за Партију 3 1.205.000,00 РСД 
Процењена вредност јавне набавке за 2 године 
(без ПДВ) за Партију 4 500.000,00 РСД 

2) Укупан број поднетих понуда за Партију 2,3 и 4: 1 Gедан) 

Назив/име понуђача 
Благовремене понуде 

1. 1 "ALURA MED" d.o.o., Београд, Ресавска бр. 68 Б 

Неблаговремених понуда није било. 

Комисија за јавну набавку констатује да су поднете следеће понуде: 

Понуђач "ALURA MED" d.o.o., Београд, Ресавска бр. 68 Б поднео је понуду број 263 од 
12.04.2018. године заведену у писарници Института дана 23.04.2018. године под бројем 1-330/6 у 
13:45 часова, у отвореном поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног 
споразума на две године за јавну набавку ЈН бр. 19/2018 - ,,Набавка реагенаса за Одељење за 

транфузиологију ИОХБ "Бањица", по партијама, према спецификацији Наручиоца" за 
Партију 2, 3 и 4 која је благовремена, са роком важности понуде 60 (шездесет) дана са укупном 
понуђеном ценом: 
за Партију 2 - 6.493.975,00 РСД без ПДВ, ПДВ у износу од 1.298.795,00 РСД и укупном 
понуђеном ценом 7.792.770,00 РСД са ПДВ, 
за Партију 3 - 1.203.044,00 РСД без ПДВ, ПДВ у износу од 240.608,80 РСД и укупном понуђеном 
ценом 1.443.652,80,00 РСД са ПДВ и 
за Партију 4 -498.872,00 РСД без ПДВ, ПДВ у износу од 99.774,40 РСД и укупном понуђеном 
ценом 598.646,40 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 "ALURA 
MED" d.o.o., Београд, Ресавска бр. 68 Б, број 263 од 12.04.2018. године, заведена у писарници 
Института дана 23.04.2018. године у 13:45 часова, под бројем 1-330/6 у отвореном поступку јавне 
набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну набавку ЈН бр. 
19/2018 - ,,Набавка реагенаса за Одељење за транфузиологију ИОХБ "Бањица", по 

партијама, према спецификацији Наручиоца"за Партију 2, 3 и 4 по цени од 6.493.975,00 РСД 
без ПДВ, односно 7.792.770,00 РСД са ПДВ, за Партију 2, 1.203.044,00 РСД без ПДВ, односно 
1.443.652,80,00 РСД са ПДВ и за Партију 3 и 498.872,00 РСД без ПДВ, односно 598.646,40 РСД 
са ПДВ за Партију 4 и предлаже Наручиоцу њен избор за доделу оквирног споразума. Изабрани 
понуђач извршава набавку без подизвођача. 
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Како је одговорно лице Наручиоца прихватило предлог Комисије за јавну набавку којом се 
понуда број 263 од 12.04.2018. године, заведена у писарници Института дана 23.04.2018. године 
под бројем 1-330/6, понуђача "ALURA MED" d.o.o., Београд, Ресавска бр. 68 Б бира као 
најповољнија по критеријуму: најнижа понуђена цена у отвореном поступку јавне набавке 
добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну набавку реагенаса за 

Одељење за транфузиологију ИОХБ "Бањица", по партијама, према спецификацији 
Наручиоца" за Партију 2, 3 и 4, одлучено је као у диспозитиву. Оквирни споразум ступа на 
снагу даном потписивања обе стране и важи две године од дана потписивања. 

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове Одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права, 
у року од 10 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 120.000,00 динара, 
на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253; 
позив на број: ЈН 19/2018; сврха уплате: ЗЗП, ИОХБ "Бањица", ЈН 19/2018; 
промалац: Буџет Републике Србије (детаљно упутство: 
l1ttp :/ /vvww. k ј n. gov. гs/ ci/нputstvo-o-uplati-гepнb licke-ad111 iпi stгati vпe-takse.ht1111 

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 �ТЕ ПОСЛОВЕ 

Душан �пл. правник 

НА ЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ЕК ОНО K:iY? 
-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ и!, ,t� 
Владан Гајић, дипл. економиста / 

Сачинила на основу Извештаја Комисије 
за јавну: -шбавку број 1-330/10 од 11.05.2018. године: 
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ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ "БАЊИЦА

" 

Број: 1-330/ �� 
Датум: 1 5. 0". 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 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

у отвореном поступку јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума на две 
године са једним добављачем, редни број ЈН 19/2018 

"Набавка реагенаса за Одељење за транфузиологију ИОХБ "Бањица", по партијама, према 
спецификацији Наручиоца" 

ПАРТИЈА 5 - Реагенси за хемостазу за постојећи аутоматизовани систем произвођача 
SIMENS BSC ХР SYSTEM 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ понуђачу "INTERLAB EXIM" d.o.o., Београд, 
Бирчанинова бр. 19, чија је понуда број 155 од 23.04.2018. године, заведена у писарници 
Института "Бањица" дана 23.04.2018. године у 10:58 часова, под бројем 1-330/4, у отвореном 
поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну 
набавку ЈН бр. 19/2018 - ,,Набавка реагенаса за Одељење за транфузиологију ИОХБ 

"Бањица", по партијама, према спецификацији Наручиоца" оцењена као најповољнија по 
критеријуму: најнижа понуђена цена за Партију 5. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број 1-330/11 од 11.05.2018. године који је сачинила 
Комисија за јавну набавку образована Решењем број 1-330/2 од 28.03.2018. године. 

О б р а з л оже њ е  

Наручилац је дана 28.03.2018. године донео Одлуку број 1-330/1 о покретању отвореног поступка 
јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну набавку -
- ,,Набавка реагенаса за Одељење за транфузиологију ИОХБ "Бањица", по партијама, 
према спецификацији Наручиоца", редни број ЈН 19/2018. 

Позив за доставу понуда и конкурсна документације објављени су на Порталу јавних набавки и 
на интернет страници ИОХБ "Бањица" дана 30.03.2018. године. Позив за доставу понуда 
објављен је и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа дана 30.03.2018. 
године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број 
I-330/8 од 24.04.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и 
сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 1-330/11 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 реагенаса за Одељење за 
општег речника набавке транфузиологију ИОХБ ,,Бањица", по 

партијама, према спецификацији 

Наручиоца (шифра из ОРН - 33696000 
Реагенси и контрасти) 

Врста предмета јавне набавке Добра 
Врста поступка јавне набавке Отворени поступак по партијама, са циљем 

закључења оквирног споразума на две године, 



са ј едним добављачем 

Редни број јавне набавке 19/2018 

Процењена вредност јавне набавке за 2 године 
14.422.000,00 РСД 

за све партије (без ПДВ) 
Процењена вредност јавне набавке за 2 године 
(без ПДВ) за Партију 5 5.550.000,00 РСД 

2) Укупан број поднетих понуда за Партију 5: 1 (један) 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде 

1. 1 "INTERLAB EXIM" d.o.o., Београд, Бирчанинова бр. 19 

Неблаговремених понуда није било. 

Комисија за јавну набавку констатује да су поднете следеће понуде: 

Понуђач "INTERLAB EXIM" d.o.o., Београд, Бирчанинова бр. 19 поднео је понуду број 155 од 
23.04.2018. године заведену у писарници Института дана 23.04.2018. године под бројем I-330/4 у 
10:58 часова, у отвореном поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног 
споразума на две године за јавну набавку ЈН бр. 19/2018 - ,,Набавка реагенаса за Одељење за 

транфузиологију ИОХБ "Бањица", по партијама, према спецификацији Наручиоца" за 
Партију 5 која је благовремена, са роком важности понуде 30 (тридесет) дана са укупном 
понуђеном ценом 5.499.126,00 РСД без ПДВ, ПДВ у износу од 1.099.825,20 РСД и укупном 
понуђеном ценом 6.598.951,20 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 
"INTERLAB EXIM" d.o.o., Београд, Бирчанинова бр. 19, број 155 од 23.04.2018. године, заведена 
у писарници Института дана 23.04.2018. године у 10:58 часова, под бројем I-330/4 у отвореном 
поступку јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну 
набавку ЈН бр. 19/2018 - ,,Набавка реагенаса за Одељење за транфузиологију ИОХБ 

"Бањица", по партијама, према спецификацији Наручиоца"за Партију 5 по цени од 
5.499.126,00 РСД без ПДВ, ПДВ односно 6.598.951,20 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 155 од 23.04.2018. године, заведена у писарници Института дана 23.04.2018. године 
под бројем I-330/4, понуђача "INTERLAB EXIM" d.o.o., Београд, Бирчанинова бр. 19 бира као 
најповољнија по критеријуму: најнижа понуђена цена у отвореном поступку јавне набавке 
добара са циљем закључења оквирног споразума на две године за јавну набавку реагенаса за 

Одељење за транфузиологију ИОХБ "Бањица", по партијама, према спецификацији 
Наручиоца" за Партију 5, одлучено је као у диспозитиву. Оквирни споразум ступа на снагу 
даном потписивања обе стране и важи две године од дана потписивања. 

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове Одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права, 
у року од 10 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 120.000,00 динара, 
на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253; 
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позив на број: ЈН 19/2018; сврха уплате: ЗЗП, ИОХБ "Бањица", ЈН 19/2018; 
промалац: Буџет Републике Србије (детаљно упутство: 
l1ttp://wW\v.kj11.gov.гs/ci/upL1tstvo-o-tiplati-гepuЬlicke-ad111i11ist1Ћtiv11e-takse.ћt111l 

-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
/ Ј 

НА ЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ЕКОН
�

М КЗ--if�-

, �f/;VL 
Владан Гајић, дипл. економиста · 1f 
Сачинила на основу Извештаја Комисије 

н бавку број I-330/11 од 11.05.2018. године: 
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