
 
Република Србија 

                              ММииннииссттааррссттввоо  ууннууттрраашшњњиихх  ппооссллоовваа  
          Сектор за материјално - финансијске послове 
                     07 број  404-ЈН-237/19- 09 
                          16.12. 2019. године 
                              Београд 

 
 
 На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 
и 68/15), Извештаја о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-237/19-08 од 25.11.2019. године за 
набавку услуга: Сервисирање и текуће одржавање генетског анализатора 3500 произвођача „Applied 
Biosystems, ЈН  број 237/19, доносим 
 
 

О Д Л У К У 
 

 
1.    ОБУСТАВЉА СЕ  поступак јавне набавке мале вредности услуга: Сервисирање и текуће 

одржавање генетског анализатора 3500 произвођача „Applied Biosystems“, ЈН  број 237/19 из 
разлога што наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду. 
 

2.   ОДБИЈА СЕ,  као неприхватљивa понудa понуђача „VIVOGEN DOO“, Београд, Миријевски 
булевар 7д. 

 
3.   Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 
4.   Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства, у року од три 

дана од дана њеног доношења. 

 
О б р а з л о ж  е њ е 

 
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности услуга 07 броj 404-ЈН-237/19-02 од 01.11.2019. године, Министарство унутрашњих послова 
као Наручилац, спровело је поступак јавне набавке мале вредности услуга: Сервисирање и текуће 
одржавање генетског анализатора 3500 произвођача „Applied Biosystems, ЈН  број 237/19. 
 
Процењена вредност предметне јавне набавке износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
  
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. годину, 
економска класификација 4252. 
         
Министарство унутрашњих послoва је Позив за учешће у поступку и конкурсну документацију дана 
01.11.2019. oбјавило на Порталу Управе за јавне набавке и на свом сајту.  
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 Благовремено je  понуду  доставио следећи понуђач: 
 

1. „VIVOGEN DOO“, Београд, Миријевски булевар 7д; 
 

Поступак отварања понуда спроведен је дана 13.11.2019. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан 
истог дана у 12:10 часова. 
 

II 
 
Након разматрања понудe утврђено је следеће: 
 

а) да је понуда понуђача „VIVOGEN DOO“, Београд, Миријевски булевар 7д, 07 број 404-ЈН-
237/19-06 од 12.11.2019. године са укупном понуђеном ценом од 1.493.400,00 динара без ПДВ-а 
неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН–а у 
вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 
 
Понуда 07 број 404-ЈН-237/19-6 је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 12:56 
часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
Укупна вредност понуде 1.493.400,00 динара без ПДВ-а;  
 
Укупна вредност понуде 1.792.080,00 динара  са износом ПДВ-а.  
 
Критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
Вредност уговора: Уговор се закључује на вредност понуде; 
Трајање уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања; 
Фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
Рок и начин плаћања:  У року дo 45 дана по извршеној услузи, од датума пријема  појединачних  
фактура, а на основу примљеног потписаног рачуна, у складу са чланом 3. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“ 
број 119/12), нa oснову документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено извршење услуге; 
Рок и динамика извршење услуга  
Први редовни сервис започети  у року од 20 (двадесет дана) дана од дана обостраног потписивања 
Уговора. Рок извршења услуге првог редовног сервиса не може бити дужи од 45 дана од дана 
започињања; 
Други  редовни   сервис завршити у  року  од 180 дана  од  завршеног  првог сервиса; 
Трећи  редовни сервис  завршити у року   од 180 дана  од  завршеног  другог сервиса; 
Местo извршење услуге: НЦКФ - Одељење за  ДНК вештачење и вођење Националног ДНК 
регистра,  ул. Кнеза Милоша 103 Београд; 
Гарантни рок: 
На извршену услугу: 6 месеци рачунајући од дана извршења услуге; 
На уграђене делове: 12 месеци рачунајући од дана замене резервног дела; 
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде. 

 
   Наручилац је у Поглављу IV конкурсне документације „Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова“, јасно захтевао од понуђача да располаже и одређеним кадровским капацитетом чију 
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испуњеност доказује достављањем захтеваних доказа. Наиме, потребно је да понуђач има најмање једно 
запослено односно радно ангажовано лице, која ће бити ангажовано у реализацији предметне набавке, 
односно одговорно за извршење уговорне обавезе,  сертификовано од стране произвођача уређаја за 
сервисирање. 

                    
   Прегледом понуде понуђача „VIVOGEN DOO“, Београд, Миријевски булевар 7д, 

утврђено је да иста садржи потврду о завршеној обуци за сервисера  предметне форензичке опреме, али 
не и доказ о радном ангажовању код понуђача за наведено лице (неоверене фотокопије обрасца М-А или 
М-3-А или других одговарајућих образаца из којих се види да су радници пријављени на пензијско и 
здравствено осигурање или други доказ о ангажовању нпр. неоверене копија уговора о обављању 
привремених и повремених послова, уговора о делу, уговора о пословној сарадњи и сл.)  

 
      Понуда понуђача „VIVOGEN DOO“, Београд, Миријевски булевар 7д,  је оцењена као 
неприхватљива  с обзиром да  нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33), а у вези 
са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

 
    Сходно свему наведеном, помоћник министра - начелник Сектора обуставља поступак јавне набавке 
мале вредности услуга: Сервисирање и текуће одржавање генетског анализатора 3500 произвођача 
„Applied Biosystems, ЈН  број 237/19 с обзиром да Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву 
понуду. 
 

 
 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 5 (пет) 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        
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