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П О З И В  

за доставу понудe 
 

Назив добављача: ___________________________ 

Адреса: _____________________________________ 

ПИБ: _________________, Мат.бр.: ___________________ 

Контакт: ___________________________, е-маил:  

Жиро-рачун: 

Банка: 

 

Понуда број __________ 

 
бр Предмет набавке јм Кол. Јед. цена 

без пдв у 

дин. 

Цена укупно 

без пдв у дин. 

Произвођач

  

Заштићени 

назив (име) 

1 наставак за аутоматску 

пипету жути, дужине 50мм, 

има градуацију на 20μл и на 

100μл за брзу промену 

запремине, ЦЕ 

сертификовани у складу са 

ИВД директивом 98/79 ЕЦ 

ком 35000 

    

2 наставак за аутоматску 

пипету плави, дужине 70мм, 

има градуацију на 250, 500 и 

1000μл за брзу проверу 

запремине, ЦЕ 

сертификовани у складу са 

ИВД директивом 98/79 ЕЦ 

ком 11000 

    

3 
стаклена Ерленмајер боца са 

широким грлом од 1000мл 
ком 12 

    

4 
стаклена Ерленмајер боца са 

широким грлом од 500мл 
ком 12 

    

5 
стаклена Ерленмајер боца са 

широким грлом од 50мл 
ком 4 

    

6 
стаклена Ерленмајер боца са 

широким грлом од 100мл 
ком 4 

    

7 
стаклени нормални суд 

(тиквица) од 50мл 
ком 4 

    

8 
стаклени нормални суд 

(тиквица) од 100мл 
ком 4 

    

9 
стаклена лабораторијска 

чаша  од 150мл 
ком 4 

    

10 
стаклена лабораторијска 

чаша од 250мл 
ком 4 

    

11 
стаклене градуисане епрувете 

од 10мл 
ком 40 

    

12 стаклена мензура од 25мл ком 4     

13 стаклена мензура од 50мл ком 4     

14 стаклена мензура од 100мл ком 4        

15 стаклена мензура од 500мл ком 4        

16 стаклени левак пречника 7цм ком 4        

17 
стаклена пипета по Пастеру 

дужина 150мм 
ком 800       
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18 
стаклена пипета градуисана 

1мл 
ком 4       

 

19 
стаклена пипета градуисана 

2мл 
ком 4       

 

20 
стаклена пипета градуисана 

5мл 
ком 8       

 

21 
стаклена пипета градуисана 

10мл 
ком 4       

 

22 
стаклена пипета градуисана 

25мл 
ком 8       

 

23 меланжер за леукоците ком 35        

24 

комора за бројање крвних 

ћелија "НЕУБАУЕР 

0.0025мм²" или одговарајућа 

ком 1       

 

25 

посуда по Хеллендалу, 

стаклена посуда за бојење 

микроскопских препарата, 

вертикална, са више  места 

ком 8       

 

26 епрувета стаклена 16 x 160 ком 300        

27 епрувета стаклена 16 x 100 ком 300        

28 епрувета стаклена 12 x 75  ком 400        

29 

Стаклена Петри шоља 

пречника 10цм или 

одговарајућа 

ком 10       

 

30 

 

аутоматска пипета 

варијабилан 100-1000µл  
ком 1    

 

31 

 

аутоматска пипета 

варијабилан 20-200µл  
ком 1    

 

32 
аутоматска пипета фиксна 

20µл  
ком 1    

 

33 
аутоматска пипета фиксна 

100µл 
ком 1    

 

 
Рок за подношење понуде 3.6.2022.  до 10 часова 

Начин подношења понуде javnenabavke@gakfront.org 

Критеријум за оцену понуде Најнижа понуђена цена 

Начин плаћања Одложено, 60 дана 

Начин испоруке / извршења Након потписивања Уговора  

 

                                                                                         

*Сви производи који су регистровани у АЛИМС-у, морају имати одговарајући документ који то потврђује тј. уколико су 

регистровани као мед. средства као такви морају бити и понуђени и не може се нудити исто добро које није регистровано 

при АЛИМС-у. Доставља се Решење АЛиМС-а важеће минимум на дан истека рока за предају понуда и изјава носиоца 

Решења АЛиМС-а да ће благовремено поднети захтев за обнову Решења у складу са Законом о лековима и медицинским 

средствима уколико решење истиче у било ком периоду пре склапања или током трајања будућег уговора. 

 

 

 

 

 Датум:  

mailto:javnenabavke@gakfront.org

