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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 9-Н 500-404-01-00655/2014-15007-9
Датум: О £3 ОФ 2014. године

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12),
Минисгарство финансија, Пореска управа, објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа,
Адрееа наручиоца: Београ, улица Саве Машковића 3-5.
Интернет адреса: www.purs.gov.rs
Bpcra наручиоца: Орган државне управе.
Врста иредмета: Добра
Предмет јавне набавке: добро - закуп пословног-канцеларијског простора у
површини од 400 до 450 метара квадратних у ужем центру града Ниша, за потребе
ГЈореске управе, Филијале Ниш - Одељења за теренску контролу, на период од годину
дана, у отвореном поступку, редни број ЈН 9-Н, за коју је позив за подношење понуда
објављен на Поргалу јавних набавки и на сајту наручиоца, дана 14.07.2014. године,
Ознака из општег речника набавки:
70220000 - услуге давања у закуп других некретнина осим стамбених у најам или закуп.
Процењена вредносг јавне набавке: 5.087.666,67 динара без ПДВ-а.
Број примљених понуда: У остављеном року за достављање понуда, односно до
13.08.2014. године до 12,00 часова, Наручиоцу је достављена једна понуда и то
понуђача: Привредно друштво за производњу и промет „ALCO GROUP"1 Д.О.О.
Београд, 11030 Београд, Пожешка 65/Б
Разлог за обусгаву ноступка: Пристигла понуда је након стручне оцене од стране
комисије наручиоца оцењена као неирихвагљива, обзиром да има битан недостатак
односно овај понуђач није доставио доказ за испуњење једног од обавезних услова за
учешће у иоступку јавне набавке који је прописан чланом 75. став 1. тачка 2. Закона о
јавним набавкама а који каже да понуђач мора доказати: да он и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примање и давање мита, кривично дело
преваре.
Као доказ за испуњење поменутог обавезног услова, понуђач је доставио Уверење
Другог основног суда у Београду и Уверење Вишег суда у Београду - Посебно
одељење да као правно лице није осуђивано за кривична дела из надлежности ових
судова, али није доставио извод из казнене евиденције, односно уверење
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надлежне полицијске управс МУП-а којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
upoTiiB животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала, тако да нису
испуњени услови за доделу уговора, то се овај иоступак обусгавља у складу са
чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама.
Када ће поступак поново бити спроведен:
Поступак би требао да буде поново спроведен након објављивања Обавештења о
обустави поступка јавне набавке и то као преговрачки поступак са објављивањем
позива за подношење понуда сходно одредбама члана 35. став 1. тачка 1. Закона о
јавним набавкама (.,Сл. гласник РС“ бр. 124/12).
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