
 

 

Комисија за јавну набавку 

по Одлуци  ин. бр. 12301-2  

од 16.11.2012. годинe    

 

И З В Е Ш Т А Ј 

д о с т а в љ а .-                ЗАМЕНИКУ НАЧЕЛНИКА ВМА 

 

На основу  члана 24. став 1 тачка 3. Закона о јавним набавкама и Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке у преговарачком поступку, без објављивања јавног позива инт.бр. 12301-2 од 

16.11012. године,  комисија одређена решењем о образовању комисије инт. бр. 12301-3 

16.11.2012. године извршила је јавно отварање понуде,  поступак преговарања и о томе подноси 

извештај по следећем: 

- Предмет јавне набавке су кертриџи за гасни анализатор GEM PREMIJER 3000, а за потребе 

Клинике за анестезиологију и интензивну терапију.  

- Процењена вредност предметне јавне набавке је 2.712.960,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а. 

- Елементи преговарања су сви елементи понуде, а наручито цена и рок испоруке. 

- Позив за преузимање конкурсне документације у преговарачком поступку, факсом је достављен 

потенцијалном понуђачу ''M A K L E R'' из Београда, који је и преузео конкурсну документацију 

инт. бр. 12301-4 од 16.11.2012. године. 

- Поступак преговарања спроведен је 26.11.2012. године, приликом којег је вођен записник о 

преговарању, бр. 12301-6.  

- Понуђач ''MAKLER'' из Београда доставио је исправну, одговарајућу и прихватљиву понуду 

укупне вредности 2.712.960,00 динара без ПДВ-а, са  сукцесивним роком испоруке од 1 дан од 

дана  пријема писаног захтева од стране крајњег корисника, роком плаћања од 30 дана од дана 

сукцесивне испоруке и роком трајања од три месеца од дана сукцесивне испоруке, опцијом 

понуде од 60 дана. 

- Представник понуђача је на питање да ли ће и у ком износу спустити цену, продужити рок 

плаћања или одобрити неку другу повољност изјавио је да снижава цену за 2% што износи 

54.259, 20 динара. Остали елементи понуде остају непромењени. 

С обзиром да је набавка  планирана, да је понуђена цена реална и упоредива, да је ''MAKLER'' из 

Београда  ексклузивни заступник инопроизвођача Instrumentation laboratory и који је једини 

потенцијални понуђач на  подручју Р. Србије, као и да је понуђач доставио оригинале и оверене 

фотокопије доказа,  комисија   

п р е д л а ж е: 

да донесете одлуку о додели уговора  понуђачу ''MAKLER'' из Београда, по следећим 

елементима: укупан износ од 2.658.700,80 динара без ПДВ-а, са сукцесивним роком испоруке од 1 

дан од дана пријема писаног захтева од стране крајњег корисника, роком  плаћања 30 дана од 

дана сваке сукцесивне испоруке, роком трајања три месеца  од дана сукцесивне испоруке. 

Комисија је предлог дала уз претходно потпуно усаглашене ставове.  

 

         КОМИСИЈА: 

 

1. пук асис. др Милић Вељовић, председник 

_____________________________________ 

2. вс Арсенка Жугић, члан, 

_____________________________________ 

3. Јелена Крстић, члан 

_____________________________________ 

4. вс Зорица Стојановић, референт 

      _____________________________________ 



 

 

 


