На основу Одлуке Управног одбора, број 01-20 од 30.01.2018. године донете по Елаборату
о редовном годишњем попису имовине и обавеза Агенције за лекове и медицинска
средства Србије за 2017. годину, Комисија за спровођење поступка продаје објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА

I ОГЛАШАВА СЕ ПРОДАЈА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА СЛЕДЕЋЕ ОПРЕМЕ:
1. Спектрофотометар инфрацрвени FTS 3000MX Excalibur, почетна вредност
730.841,60 динара;
2. Појачало Magnum MD 209 2 канала, почетна вредност 44.478,00 динара;
3. Спектрофотометар UV Visible, почетна вредност 69.302,40 динара;
4. Пумпа UHPLC ACCELA THERMO, почетна вредност 416.054,40 динара;
5. Детектор UHPLC ACCELA THERMO, почетна вредност 271.622,40 динара;
6. Аутосамплер UHPLC ACCELA THERMO, почетна вредност 277.168,00 динара;
7. Спектрофотометар GBC911A UV/VIS, почетна вредност 43.776,00 динара;
8. АБЕ-0в рефрактометар модел Г, почетна вредност 7.182,00 динара;
9. Апарат за мерење тачке топљења „Gallenkamp“, почетна вредност 21.888,00 динара;
10. Инфо киоск, почетна вредност 678.726,00;
11. Систем мултикомпонентни Милипоре за пречишћавање воде, почетна вредност
553.971,60.
На јавном надметању могу да учествовују сва заинтересована правна и физичка лица, као
и предузетници, у даљем тексту заинтересована лица, под условом да доставе уредну
писану понуду.
Заинтересована лица могу да изврше увид у опрему која је предмет продаје сваким
радним даном почев од објављивања огласа у времену од 10 до 15 часова, уз претходни
договор са запосленима у Агенцији за лекове и медицинска средства на телефон 011/3951
- 197, до истека рока за подношење понуда, у просторијама Агенције за лекове и
медицинска средства Србије, Ул. Војводе Степе број 458.
Поступак отварања писаних понуда и јавног надметања између понуђача, одмах после
завршеног јавног отварања, ће спровести Комисија за спровођење поступка продаје
Агенције за лекове и медицинска средства Србије, у даљем тексту Комисија.
Рок за достављање понуда је 10 август 2018.године, до 11 часова, без обзира на начин
достављања.

Отварање понуда обавиће се истог дана у 11,15 часова у просторијама Агенције за лекове
и медицинска средства Србије, Ул. Војводе Степе број 458. О јавном отварању понуда
биће вођен записник о јавном отварању. Након извршеног отварања понуда обавиће се
јавно надметање између заинтересованих понуђача (купаца опреме). Јавно надметање ће
спроводити Комисија Агенције о чему ће бити вођен и записник о јавном надметању.
Записнике о извршном јавном отварању и јавном надметању потписаће присутни
понуђачи (купаци опреме) и чланови комисија Агенције. По један примерак записника
биће додељен учесницима у поступку продаје.
Уредна понуда треба да садржи понуђену цену за жељену опрему и податке о подносиоцу
понуде:
За физичка лица: име и презиме, фотокопију личне карте или очитану личну карту ( за
оне који поседују биометријску личну карту), број телефона и потпис понуђача;
За предузетнике: име и презиме власника радње са адресом пребивалишта, назив радње,
матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију уговора о отварању и вођењу
рачуна код пословне банке, број телефона и потпис понуђача;
За правна лица: назив и седиште правног лица, копију решења о упису правног лица у
регистар код надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију картона
депонованих потписа, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве за учествовање
у поступку отварања и јавног надметања оверено од стране овлашћеног лица из ОП
обрасца.
Понуда на оглас се подноси у затвореној коверти непосредно или препорученом
пошиљком на на којој мора да пише: на предњој страни:
адреса: Београд, Ул. Војводе Степе бр. 458
Комисији за спровођење поступка продаје, „НЕ ОТВАРАТИ“
На задњој страни: Име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне понуде неће моћи да учествују у
поступку отварања писаних понуда и лицитације.
Критеријум за избор понуде је највиша понуђена цена.
Сматраће се да је продаја успела ако се прибави најмање једна писана понуда, под
условом да је понуђена почетна цена.

Уколико не успе први поступак продаје, избор најповољнијег понуђача биће извршен у
поновљеном поступку прикупљањља понуда и јавног надметања.
Комисија за спровођење поступка продаје, након спроведеног поступка прикупљања
понуда и јавног надметања, сачињава извештај о спроведеном поступку и доставња га
председнику комисије и Директору.
Учесник који је понудио највиши износ купопродајне цене потписује изјаву којом се
обавезује да ће уплату извршити најкасније у року од 48 сати од одржаног јавног
надметања, у ком року се мора сачинити уговор о отуђења покретне ствари.
Рок за преузимање купљене опреме је 7 дана од дана последњег печата на уговору. Након
успешно завршеног поступка продаје са купцем опреме биће сачињен уговор о
купопродаји којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних страна
Проглашени купац је дужан да према условима из уговора уплати купопродајну цену на
текући рачун бр. 840-712667-07 – Министарство финансија – Управа за трезор, у корист
Агенције за лекове и медицинска средства Србије.
Уколико проглашени купац не потпише купопродајни уговор или у предвиђеном року не
уплати купопродајну цену према условима из уговора, Продавац ће позвати првог
следећег понуђача на закључење уговора.
Све информације у вези са продајом опреме која је предмет овог огласа могу се добити на
телефон 011/3951-197, моб. 069 /32 33765, лице за контакт Предраг Јовковић

