Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Ниш
Број:16-Н 500-404-01-01064/2014 -15007/9
Ниш, U . М < 2014. године

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12),
Министарство финансија, Пореска управа, објављује
ОБАВЕШ ТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне
ресурсе, Регионално одељење Ниш
Адреса наручиоца: Ниш, улица Страхињића Бана бб.
Интернет адреса: www.purs.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе.
Врста предмета: Добра
Предмет јавне набавке: закуп пословног - канцеларијског простора у површини
од 70 до 90 метара квадратних у центру Нишке Бање, за потребе Пореске управе
Експозитуре Нишка Бања на период од 12 месеци, редни број ЈН 16-H/2014, за коју се
спроводи отворени поступак јавне набавке од Наручиоца: Пореска управа, Сектор за
материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш.
Ознака из општег речника набавки:
70220000 - услуге давања у закуп других некретнина осим стамбених у најам или
закуп.
Процењена вредност јавне набавке: 900.000,00 динара без пдв.
Број примљених понуда: Благовремено односно до 22.10.2014. године до 12:00
часова, достављене су три понуде.
Разлог за обуставу поступка: Пристигле понуде понуђача су од стране комисије
наручиоца, након стручне оцене, оцењене као неприхватљиве, у складу са чланом
109. став 1. Закона о јавним набавкама..
Понуда првог понуђача оцењена је као неприхватљива из два разлога:
-понуђач је понудио цену закупа по метру квадратном од 1.100,00 динара без пдв, за
пословни простор површине 78м2, што прелази износ процењене вредности јавне
набавке од 900.000,00 динара и
- понуђач није испунио обавезан услов за учешће у поступку јавне набавке, прописан
чл. 75. ст. 1. тачка 4. ЗЈН;
Понуда другог понуђача је оцењена као неприхватљива, јер понуђач није
доставио
доказ о власништву пословног простора површине 70 до 90м2 који је
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предмет јавне набавке, како је то наручилац захтевао и предвидео у конкурсној
документацији и
Понуда трећег понуђача је оцењена као неприхватљива јер је понуђач понудио
цену закупа по метру квадратном од 850,00 динара без пдв, за пословни простор
површине 90м2, што прелази износ процењене вредности јавне набавке од 900.000,00
динара.
Када ће поступак поново бити спроведен:
Након објављивања Обавештења о обустави поступка јавне набавке биће спроведен
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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