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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-244/19-12 
Датум 04.12.2019. године 

Б е о г р а д 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/2015 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-244/19-11 од 
12.11.2019. године, доносим 
 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке добара 

ЈН број 244/19  
 
 

           1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор у отвореном поступку јавне набавке добара - Форензички 
специјализовани потрошни материјал, обликован по партијама, ЈН број 244/19  
 

- За Партију 1 – Специјализовани форензички потрошни материјал за ДНК анализе 

и вештачења, групи понуђача „АLFA GENETICS“ DOO  Београд и „PROBO“ DOO  

Београд, на износ процењене вредности предметне набавке од 4.000.000,00 динара без 

ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама износи 

3.694.103,00 динара без ПДВ-а)  

- За Партију 2 – Стерилни наставци (са филтером и без филтера), понуђачу „Аlfamed“ 

d.o.o.  Београд, на износ процењене вредности предметне набавке од 500.000,00 динара 

без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама износи 

421.350,00 динара без ПДВ-а) и  

 

- За Партију 3 – Форензички ДНК брисеви, понуђачу „VIVOGEN“ d.o.o.  Београд на 

износ процењене вредности предметне набавке од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна 

вредност понуде понуђача према оквирним количинама износи 3.996.200,00 динара без 

ПДВ-а). 

 

2.  Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 

 

           3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту Министарства унутрашњих 
послова у року од три дана од дана њеног доношења. 
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О б р а з л о ж е њ е  

 
I 
 

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка, 07 
број 404-ЈН-244/19-02 од 04.10.2019. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, 
спровело је поступак јавне набавке добара, обликован по партијама – Форензички потрошни 
материјал, ЈН број 244/19.  

Процењена вредност јавне набавке је 8.500.000,00 динара без ПДВ-а, и то:  
Партија 1: Специјализовани форензички потрошни материјал за ДНК анализе и вештачења 

4.000.000,00 динара без ПДВ-а;  
Партија 2:  Стерилни наставци (са филтером и без филтера) 500.000,00 динара без ПДВ-а;  
Партија 3: Форензички ДНК брисеви 4.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у су Другом изменом Плана јавних набавки 

Министарства за 2019. годину, на економској класификацији 4269.  
 
Рок за подношење понуда био је 04.11.2019. године до 10:00 часова.  
Благовремено су понуде доставили следећи понуђачи:  
 
1. Група понуђача „АLFA GENETICS“ DOO  Београд и „PROBO“ DOO  Београд,  
2. „VIVOGEN“ d.o.o.  Београд, 
3. „MS GLOBALMEDIC TRADE“  d.o.o.  Београд, 
4. „Аlfamed“ d.o.o.  Београд. 

 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 04.11.2019. године, са почетком у 12:00 часова, а 

окончан истог дана у 12:20 часова. 
 
 

 
II 
 
 

         Након разматрања понуда утврђено је следеће:  
 

Партија 1 - Специјализовани  форензички потрошни  материјал за ДНК анализе и 
вештачења 
 
        1) Да је понуда групе понуђача „АLFA GENETICS“ DOO  Београд и „PROBO“ DOO  

Београд, 07 бр. 404-ЈН-244/19-6 од 01.11.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом 

члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда групе понуђача „АLFA GENETICS“ DOO  Београд и „PROBO“ DOO  
Београд, 07 бр. 404-ЈН-244/19-6 од 01.11.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 
01.11.2019. године у 10:34 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, додатне 
услове из члана 76. ЗЈН-а, као и посебне захтева од којих зависи прихватљивост понуде, односно 
доставио је уз понуду захтевани каталог и овлашћење произвођача да може да учествује у 
поступку. 
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Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а износи 

3.694.103,00 динара;  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ СА ПДВ-ом износи 

4.432.923,60 динара. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Београд,Кнеза Милоша 103, НЦКФ – ДНК лабораторија.  
ГАРАНЦИЈА: У складу са произвођачком декларацијом. 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет производа и обавезује се да ће испоручена 

добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен.  

РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Прва испорука у количини по писаном позиву крајњег 
корисника Наручиоца у року од 20 дана од дана обостраног потписивања Уговора, а остале 
испоруке сукцесивно по писаним позивима крајњег корисника Наручиоца у року од 20 дана од 
дана упућеног писаног позива. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде  
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује до износа процењене вредности јавне набавке. 
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана 
обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре 
наступи. 
  Како је група понуђача „АLFA GENETICS“ DOO Београд и „PROBO“ DOO  
Београд, доказала да испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, додатне услове из члана 
76. ЗЈН као и посебне захтеве од којих зависи прихватљивост понуде захтеване конкурсном 
документацијом њихова понуда, 07 бр. 404-ЈН-244/19-6 од 01.11.2019. године по укупној цени за 
оквирне количине у износу од 3.694.103,00 динара без ПДВ-а је оцењена као прихватљива, 
сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 
 
   
Партија 2 - Стерилни наставци (са филтером и без филтера) 
 
 1) Да је понуда понуђача „MS GLOBALMEDIC TRADE“  d.o.o.  Београд, 07 бр. 404-

ЈН-244/19-8 од 04.11.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача MS GLOBALMEDIC TRADE“  d.o.o.  Београд, 07 бр. 404-ЈН-244/19-
8 од 04.11.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:26 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, додатне 
услове из члана 76. ЗЈН-а, као и посебне захтева од којих зависи прихватљивост понуде, односно 
доставио је уз понуду захтевани каталог и овлашћење произвођача да може да учествује у 
поступку.  
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Понуђени су следећи услови набавке:  

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а износи 

680.004,71 динара;  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ СА ПДВ-ом износи 

816.005,65 динара. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Београд,Кнеза Милоша 103, НЦКФ – ДНК лабораторија.  
ГАРАНЦИЈА: У складу са произвођачком декларацијом. 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет производа и обавезује се да ће испоручена 

добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен.  

РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Прва испорука у количини по писаном позиву крајњег 
корисника Наручиоца у року од 20 дана од дана обостраног потписивања Уговора, а остале 
испоруке сукцесивно по писаним позивима крајњег корисника Наручиоца у року од 30 дана од 
дана упућеног писаног позива. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде  
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује до износа процењене вредности јавне набавке. 
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана 
обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре 
наступи. 
 

Имајући у виду чињеницу да се уговор за предметну јавну набавку закључује на износ 
процењене вредности јавне набавке, и да исти важи до утрошка средстава те да по уговору никако 
не би могло бити извршено плаћање изнад процењене вредности, а како су понуђачи давали 
цене за оквирне количине добара, те да је понуђач „MS GLOBALMEDIC TRADE“  d.o.o.  
Београд за оквирне количине понудио укупну цену за у износу од 680.004,71 динара без ПДВ-а 
(а узимајући у обзир и став Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у 
Решењу бр. 4-00-1131/2015 од 01.07.2015. године), наручилац је понуду понуђача MS 
GLOBALMEDIC TRADE“  d.o.o.  Београд, оценио као прихватљиву.      
  Како је понуђач MS GLOBALMEDIC TRADE“  d.o.o.  Београд, доказао да испуњава 
све обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, додатне услове из члана 76. ЗЈН као и посебне захтеве од 
којих зависи прихватљивост понуде захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 
бр. 404-ЈН-244/19-8 од 04.11.19. године по укупној цени за оквирне количине у износу од 
680.004,71 динара без ПДВ-а је оцењена као прихватљива, сходно одредби члана 3. став 1. тачка 
33. ЗЈН. 
 
 

2) Да је понуда понуђача „Аlfamed“ d.o.o.  Београд, 07 бр. 404-ЈН-244/19-9 од 

04.11.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Аlfamed“ d.o.o.  Београд, 07 бр. 404-ЈН-244/19-9 од 04.11.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.19. године у 09:37 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, додатне 
услове из члана 76. ЗЈН-а, као и посебне захтева од којих зависи прихватљивост понуде, односно 
доставио је уз понуду захтевани каталог и овлашћење произвођача да може да учествује у 
поступку.  
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Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а износи 

421.350,00 динара;  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ СА ПДВ-ом износи 

505.620,00 динара. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Београд,Кнеза Милоша 103, НЦКФ – ДНК лабораторија.  
ГАРАНЦИЈА: У складу са произвођачком декларацијом. 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет производа и обавезује се да ће испоручена 

добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен.  

РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Прва испорука у количини по писаном позиву крајњег 
корисника Наручиоца у року од 20 дана од дана обостраног потписивања Уговора, а остале 
испоруке сукцесивно по писаним позивима крајњег корисника Наручиоца у року од 30 дана од 
дана упућеног писаног позива. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде  
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује до износа процењене вредности јавне набавке. 
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана 
обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре 
наступи. 
  Како је понуђач „Аlfamed“ d.o.o.  Београд, доказао да испуњава све обавезне услове из 
члана 75. ЗЈН-а, додатне услове из члана 76. ЗЈН као и посебне захтеве од којих зависи 
прихватљивост понуде захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 бр. 404-ЈН-
244/19-9 од 04.11.2019. године по укупној цени за оквирне количине у износу од 421.350,00 
динара без ПДВ-а је оцењена као прихватљива, сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 
 
 
Партија 3 – Форензички ДНК брисеви 
 
 1) Да је понуда понуђача „VIVOGEN“ d.o.o.  Београд, 07 бр. 404-ЈН-244/19-7 од 

01.11.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда групе понуђача „VIVOGEN“ d.o.o.  Београд, 07 бр. 404-ЈН-244/19-7 од 
01.11.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:51 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, додатне 
услове из члана 76. ЗЈН-а, као и посебне захтева од којих зависи прихватљивост понуде, односно 
доставио је уз понуду захтевано (сертификат да понуђена добра не садрже хуману DNK, да су без  
RNK-зе, DNK-зе, сертификат квалитета, сертификат ISO 18385:2016, сертификат о квалитету 
издат од стране приозвођача, као и по један узорак форензичких ДНК брисева са пластичном 
тубицом и без пластичне тубице. 
 

Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а износи 

3.996.200,00 динара;  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ СА ПДВ-ом износи 

4.795.440,00 динара. 
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена је фиксна у динарима до окончања уговора. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: До 45 дана од дана пријема појединачне фактуре, а на основу 
примњене отпремнице, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза 
у комерцијалним трансакцијама (Сл.гл. 119/12); 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Београд,Кнеза Милоша 103, НЦКФ – ДНК лабораторија.  
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Прва испорука - у количини од 7.000 комада са 
пластичним тубицама, без пластичних тубица 1.000 комада у року 45 дана од дана потписивања 
Уговора. Остале испоруке сукцесивно,  по писаном позиву крањег корисника у року од 30 дана; 
ГАРАНЦИЈА: У складу са произвођачком декларацијом. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 100 дана од дана отварања понуде  
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује до износа процењене вредности јавне набавке. 
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана 
обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре 
наступи. 
  Како понуђач „VIVOGEN“ d.o.o.  Београд, доказао да испуњава све обавезне услове из 
члана 75. ЗЈН-а, додатне услове из члана 76. ЗЈН као и посебне захтеве од којих зависи 
прихватљивост понуде захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 бр. 404-ЈН-
244/19-7 од 01.11.2019. године по укупној цени за оквирне количине у износу од 3.996.200,00 
динара без ПДВ-а је оцењена као прихватљива, сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 
 
 
 

III 

 

У отвореном поступку јавне набавке добара: Форензички специјализовани потрошни 
материјал, ЈН број 244/19, Наручилац је прибавио следеће прихватљиве понуде:  

 

За Партију 1 – Специјализовани форензички потрошни материјал за ДНК анализе и 

вештачења, Наручилац је прибавио прихватљиву понуду групе понуђача „АLFA GENETICS“ 

DOO  Београд и „PROBO“ DOO  Београд по понуђеној цени за оквирне количине у износу 

од 3.694.103,00 динара без ПДВ-а,  

 

За Партију 2 – Стерилни наставци (са филтером и без филтера), Наручилац је прибавио 

прихватљиве понуде следећих понуђача:  

- „MS GLOBALMEDIC TRADE“  d.o.o.  Београд по понуђеној цени за оквирне 

количине у износу од 680.004,71 динара без ПДВ-а, 

- „Аlfamed“ d.o.o.  Београд по понуђеној цени за оквирне количине у износу од 

421.350,00 динара без ПДВ-а и  

 
За Партију 3 – Форензички ДНК брисеви, Наручилац је прибавио прихватљиву понуду 

понуђача „VIVOGEN“ d.o.o.  Београд по понуђеној цени за оквирне количине у износу од 

3.996.200,00 динара без ПДВ-а. 

 

Прихватљиве понуде оцењиване су применом критеријума најнижа понуђена цена. 
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IV 
 
 
 

Сходно свему наведеном помоћник министра - начелник Сектора, у отвореном поступку 

јавне набавке добара: Форензички специјализовани потрошни материјал, ЈН број 244/19, уговор 

додељује:  

 

   За Партију 1 – Специјализовани форензички потрошни материјал за ДНК анализе и 

вештачења, групи понуђача „АLFA GENETICS“ DOO  Београд и „PROBO“ DOO  Београд 

на износ процењене вредности предметне набавке од 4.000.000,00  динара без ПДВ-а (укупна 

вредност понуде понуђача према оквирним количинама износи 3.694.103,00 динара без ПДВ-а),  

 

- За Партију 2 – Стерилни наставци (са филтером и без филтера), понуђачу „Аlfamed“ 

d.o.o.  Београд на износ процењене вредности предметне набавке од 500.000,00 динара без 

ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама износи 421.350,00 динара 

без ПДВ-а) и  

- За Партију 3 – Форензички ДНК брисеви, понуђачу „VIVOGEN“ d.o.o.  Београд на 

износ процењене вредности предметне набавке од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна 

вредност понуде понуђача према оквирним количинама износи 3.996.200,00 динара без ПДВ-а). 

 
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 
 
 
 
Поука о правном леку: 
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана 
објаве Одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, сходно члану 149. 
став 6. Закона о јавним набавкама.  
   
 
 

                                 ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
                                     НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
   
 

                                   Жељко Веселиновић        

 


