
 

 

 
 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Дирекција за националне 

референтне лабораторије 

Број: 320-10-07417/9/2018-13 

Датум: 03.12.2018. године 

Б е о г р а д 

 

 

 На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности бр. 320-10-07417/1/2018-13 од 07.11.2018. године и Извештаја 
комисије за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 320-10-
07417/8/2018-13 од 03.12.2018. године, директор Дирекцијe за националне референтне 
лабораторије из Београда, доноси 

О Д Л У К У  

о додели уговор 

у јавној набавци мале вредности добара – Систем за аутоматску екстракцију 

чврстих и полутечних узорака  

ЈН бр. 1.1.3/18 

 
I – Додељује се уговор: 
 

❖ понуђачу: ANALYSIS DOO, Гандијева 76а, Београд, број понуде П-18-2357 од 
28.11.2018. године. 

 

Образложење: 
 

 На основу Плана јавних набавки за 2018. годину, директор Дирекцијe за националне 
референтне лабораторије из Београда донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности, заводни  бр. 320-10-07417/1/2018-13 од 07.11.2018. године, за набавку 
добара – Систем за аутоматску екстракцију чврстих и полутечних узорака, oзнака из Општег 
речника набавки: 38000000 – Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема, ЈН бр. 1.1.3/18.  
 

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 
20.11.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.  
 
 

До истека рока за подношење понуда, 28.11.2018. године до 10.00 часова, на адресу 
наручиоца приспеле су понуде следећих понуђача: 
 



 

Ред. 
бр. 

 
Број и датум 

понуде 

 
Назив или шифра понуђача 

 

 
Датум пријема 

 

 
Час 

пријема 

1. 
П-18-2357 од 

28.11.2018. године 
ANALYSIS DOO, Гандијева 
76а, Београд 

28.11.2018. 08.44 

 
Неблаговремених понуда није било. 

  

 Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне 
набавке, одређена Решењем бр. 320-10-07417/2/2018-13 од 07.11.2018. године, сачинила је 
Записник о отварању понуда бр. 320-10-07417/7/2018-13 од 28.11.2018. године, а затим је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом. 
                                                                                                              

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 320-10-07417/8/2018-13 од 28.11.2018. 
године, комисија за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, 
констатовала: 

 
II - Подаци о јавној набавци: 
 

1. Назив и адреса наручиоца: Дирекција за националне референтне лабораторије, 
Батајнички друм 7 део број: 10, 11080 Београд. 
   

2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.1.3/18. 
 

3. Предмет јавне набавке: Набавка добара – Систем за аутоматску екстракцију чврстих и 
полутечних узорака.  
 

4. Ознака и назив из Општег речника набавке: 38000000 – Лабораторијска, оптичка и 
прецизна опрема. 
 

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 
 
6. Подаци у финансијском плану за 2018. годину: конто – 512521. 
 
7. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 4.900.000,00 динара. 

8. Критеријум за оцењивање понуде: „Економски најповољнија понуда“, рангирањем 
понуда на основу следећих елемената критеријума и бодова одређених за те критеријум: 

 

Ред. 
бр. 

Критеријум бодовања Максималан број 
бодова 

1. Понуђена цена 70 

2. Примена различитих метода екстракције (различити 

растварачи и услови) у серији узорака 

10 

3. Аутоматска секвенциона екстракција за 24 узорка без 

ангажовања корисника 

10 

4. Могућност коришћења ћелија мањих запремина од  5мл  10 

Укупан број бодова представља суму свих бодова одређених за дате критеријум 
 
Укупан број бодова= број бодова (критеријум 1) + број бодова (критеријум 2) + број бодова (критеријум 3) +                         
број бодова (критеријум 4) 
 



 

1. Број бодова за крит. 1:  Понуђена цена 

 C= Cmin / Cpon x 70 

✓ C              =  број остварених бодова на основу понуђене цене 

✓ C pon      = цена понуђача 

✓ C min      = минимална понуђена цена 

 
2. Број бодова за крит. 2: Примена различитих метода екстракције (различити 

растварачи и услови) у серији узорака 

✓  10 бодова – испуњава кријтеријум бодовања 

✓ 0 бодова – не испуњава кријтеријум бодовања 

 
3. Број бодова за крит. 3: Аутоматска секвенциона екстракција за 24 узорка без 

ангажовања корисника 

 
✓ 10 бодова – испуњава кријтеријум бодовања 

✓   0 бодова – не испуњава кријтеријум бодовања 

 
4. Број бодова за крит. 4: Могућност коришћења ћелија мањих запремина од  5мл 

✓ 10 бодова – испуњава кријтеријум бодовања 

0 бодова – не испуњава кријтеријум бодовања 
 

9.- Ранг листа понуђача са економски најповољнијом понудом, после отварања 
понуда: 
 
 
1) ANALYSIS DOO, Гандијева 76а, Београд 

 
 

❖ Укупна цена без ПДВ-а: 4.850.000,00 динара; 
❖ Укупна цена са ПДВ-ом: 5.820.000,00 динара; 
❖ рок плаћања: аванс 70% након закључења уговора, остатак у року од 45 дана од 

дана пријема исправног рачуна и обострано потписаног Записника о квалитативно- 
квантитативном пријему добара; 

❖ рок важења понуде: 90 дана од дана јавног отварања понуда;  
❖ Рок испоруке и инсталације: 60 дана од дана закључења уговора; 
❖ Гарантни рок: 1 година квалитативно- квантитативног пријема добара; 
❖ Рок за решавање рекламације: 10 дана од дана сачињавања Записника о 

рекламацији; 
❖ Рок за обезбеђивање сервисне подршке у гарантом периоду: 24 часа од времена 

пријаве неисправности. 
 

  

 



 

 


