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К р а г у ј е в а ц
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца: Министарство финансија Пореска управа- Централа.
Адреса наручиоца: Крагујевац, улица 27 марта број 14.
Интернет страница наручиоца: www.purs.gov.rs.
Врста наручиоца: Орган државне управе.
Врста предмета: услуга одржавања возила (механичарски радови, електро радови,
лимарски радови и фарбарски радови, затим обезбеђење резервних делова, мазива, аутокозметике и осталог материјала за безбедну и квалитативну функцију возила, (изузев
бензина и дизел горива)) за возила која користи Пореска управа, Регионално одељење
Крагујевац са припадајућим организационим јединицама, редни број 11У/2014, за партије
2 и 5.
Назив и ознака из општег речника набавке: 50112000- Услуге поправке и одржавања
аутомобила.
Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност услуга по партијама износи:
Партија 2 - Услуге одржавања возила за возила која користе организационе јединице
Крушевац, Јагодина, Параћин, Трстеник, Ћуприја, Александровац, Свилајнац, Деспотовац,
Варварин, Брус, Рековац Ћићевац , Одсек Пореске полиције Крушевац и Јагодина, је
1.234.607,35 динара, без ПДВ-а и
Партија 5 – Услуге одржавања возила за возила која користе организационе јединице
Чачак, Горњи Милановац, Ивањица , Гуча и Одсек Пореске полиције Чачак, је 749.583,03
динара, без ПДВ-а.
Број примљених понуда и податке о понуђачима:
За партију 2- примљена су две понуде: АК ''Француз'', д.о.о., Јагодина и ''Prestige plus'',
doo, Крагујевац;
За партију 5- примљене су две понуде: ''Prestige plus'', doo, Крагујевац и ''Ауто- Гарант'',
д.о.о., Прељина- Чачак.
Разлог за обуставу поступка: Предметни поступак јавне набавке 11У/2014, за партије 2
и 5 се обуставља после истека рока за подношење понуда а на основу извештаја о стручној
оцени понуда јер нису испуњени услови за доделу уговора, а све у складу са чланом 109.
став 1. Закона о јавним набавкама. Јавна набавка услуга одржавања возила (механичарски
радови, електро радови, лимарски радови и фарбарски радови, затим обезбеђење
резервних делова, мазива, ауто-козметике и осталог материјала за безбедну и
квалитативну функцију возила, (изузев бензина и дизел горива)) за возила која користи
Пореска управа, Регионално одељење Крагујевац са припадајућим организационим
јединицама, редни број 11У/2014 је покренута у преговарачком поступку са објављивањем

позива за подношењем понуда, члан 35. став 1. тачка 1. ЗЈН, Одлуком број 400-404-0000036/2014-G4008 од 15.04.2014. године и у року за подношење понуда, за партије 2 и 5
поднете су све неприхватљиве понуде.
Када ће поступак бити поново спроведен: поступак јавне набавке ће бити поново
спроведен када се стекну законски услови.

