Република С рбиј a
М И Н И С ТА РС ТВО Ф И Н АН СИ ЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
С екгор за м атеријалне ресурсе
Регионално одељ ењ е Ниш
Број: 8-Н 500-404-01-00507/2014-15007-10
Датум: 08.09.2014. године

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12),
М инистарство финансија, П ореска управа, објављује
о б а в е ш т е њ е о о бу с т а в и п о с ту п к а ја вн е н а ба вк е

Назив наручиоца: М инистарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне
ресурсе, Регионално одељење Ниш.
Адреса наручиоца: Ниш, улица Страхињ ића бана бб.
И нтернет адреса: vvvvw.purs.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе.
Врста предмета: Добра
Предмет јавне набавке: добра - средсгава за одржавање хигијене са услугом испоруке
«F-co» магацин у Нишу, све то за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног
Одељења Ниш и његових организационих јединица, у отвореном поступку, редни број
ЈН 8-Н, за коју је позив за поднош ење понуда објављен на Порталу јавних набавки и
на сајту наручиоца. дана .2014. године,
Ознака из опш тег
- 39830000 - 33741300 - 33761000 - 39525800 - 24455000 - 19640000 -

речника набавки:
производи за чишћење;
санитарна средства за руке;
тоалетна хартија;
крпе за чишћење;
средства за дезинфекцију;
вреће и кесе за отпад од полиетилена.

П роцењ ена вредност јавне набавке: 300.000,00 динара без ПДВ-а.
Број примљ ених понуда: У остављеном року за достављање гтонуда, односно до
13.08.2014. године до 12,00 часова, Наручиоцу су достављ ене четири понуде и то:
- „КЕЈ ИНВЕСТ Н ЕКРЕТН И Н Е“ д.о.о. из Ваљева, Змај Јовина бр. 9, 14000 Ваљево;
Понуда је дата самостално, у укупној вредности од 457.250,00 динара без пдв-а;
Рок испоруке прве гранше 15 дана; Рок плаћања 35 дана;
-..В.К. КОМПАЕ1И“ доо из Сокобање, Алексе М аркиш ића 174, 18230 Сокобања;
Понуда је дата самос гално, у укупној вредности од 364.910,00 динара без пдв-а.
Рок испоруке прве транш е 15 дана; Рок плаћања 35 дана;
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„ГРО С И С “ доо из Ниша, Пантелејска 77, 18000 Ниш;
П онуда је дата самостално, у укупној вредности од 526.000,00 динара без пдв-а.
Рок испоруке прве транш е 15 дана; Рок плаћања 35 дана;
,,НАТАЈ1И ДРО ГЕРИ ЈА “ ТР из Н иш а,Благоја П аровића 4/12, 18000 Ниш.
Понуда је дата самостално, у укупној вредности од 399.650,00 динара без пдв-а.
Рок испоруке прве гранше 15 дана; Рок плаћања 35 дана;
Разлог за обуставу поступка: Нису испуњени услови за доделу уговора у складу са
чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама. Наиме све четири пристигле понуде
оцењене су као неприхватљ иве јер прелазе процењену вредност јавне набавке.
П рема дефиницији из члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама,
прихватљ ива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака. која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењ ене вредности
јавне набавке. При томе је без утицаја да ли понуђена цена само мало прелази
процењ ену вредност или знатно прелази ту вредност.
Када ће поступак i i o i i o b o бити спроведен:
Поступак би требао да буде поново спроведен након објављивањ а О бавеш тења о
обустави поступка јавне набавке и то као отворени поступак.
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