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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (``Службени гласник РС“. бр.124/12, 14/15 и 68/15) 
и извештаја комисије за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда, директор доноси 

 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 

1.  Предмет јавне набавке у преговарачком поступку, без објављивања позива, ЈНПП број 03-18, добра: 
Реагенси и течности за одржавање на апарату SYSMEX CA 1500, Завода МУП-а, конто 426721, ОРН 38437000. 

2.  Процењена вредност набавке износи 970.000,00 динара. 

     3.  Позив за подношење понуде у поступку јавне, преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке 19.04.2018. године. 

4.  Благовремено,  односно  закључно са  27.04. 2018.године, пристигла је једна(1) понуда:   

Interlab exim d.o.o., са седиштем у улици Бирчанинова 19, Београд. 
Понуда је код  нас заведена под бројем 884, са укупним износом од 865.404,00 дин., без ПДВ-а, 
односно 1.038.484,80 дин., са ПДВ-ом. Понуда понуђача је мања  од наше процењене 
вредности набавке од  970.000,00 без ПДВ-а, па је самим тим прихватљива.         
Рок испоруке 24 часа. 

                        Рок плаћања 90 дана.  
                        Рок важења понуде 60 дана.                                                          
 
 
                           Неблаговремених  понуда није било. 



 
Недостатка понуда није било. 
 
Није било примедба на понуде и поступак  отварања понуда. 

 
5. Комисија је оценила да је најповољнију понуду доставио Interlab exim d.о.о. из Београда, ул. 
Бирчанинова бр.19 и предлаже да се истом додели уговор.   

   

 

 

6. Уговор за набавку додељује се понуђачу:  

Interlab exim d.о.о. из Београда, ул. Бирчанинова бр.19. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев  за заштиту права у року од 10 дана од дана 
пријема исте. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје  наручиоцу непосредно, 
електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом. Примерак  захтева за заштиту 
права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Број жиро рачуна на који подносилац 
приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом. 

 

 

                                    

Доставити: 

-књиговoдству,                                                                                                                                                                                                   
-набавној служби и                                                                                                                                                                            
-архиви.                                                                                                          директор Завода МУП-а                                                                                                                             
.                                                                                                                           др Милан Петковић 


