Република Србија
М И Н И С ТА РС ТВО Ф И Н А Н С И ЈА
ПО РЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Број: 22-Н 500-404-01-01047/2014-15008/9-2
Датум: l'O О i ■ 2015. године

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12),
М инистарство финансија, Пореска управа, објављује
О БА ВЕШ ТЕЊ Е О ОБУСТАВИ П О СТУ П КА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
за Партију 3
Назив наручиоца: М инистарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне
ресурсе
Адреса наручиоца: Београ, улица Саве М аш ковића 3-5.
И нтернет адреса: wwvv.purs.uov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе.
Врста предмета: Услуге
П редмет јавне набавке: услуга текуће одржавање и отклањ ањ а кварова на
путничким возилима марке „Застава /југо и 3 101/, флорида, шкода фабиа, форд
транзит и др., у вангарантном року са обезбеђивањем резервних делова, уља, мазива,
ауто-галантерије и др. у отвореном поступку јавне набавке по партијама - Партија 3
која се односи на следеће организационе јединице Наручиоца: Ф илијале Врање и
Бујановац као и Експозитуре Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Прешево и
Трговиш те на период од 12 месеци, редни број ЈН 22-Н, за коју је позив за подношење
понуда објављ ен на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца, дана 27.11.2014.
године,
Ознака из опш тег речника набавки:
50112000-3 услуге поправки и одрж авања аутомобила.
П роцењ ена вредност јавне набавке: .
У купна процењ ена вредност предмета ове јавне набавке без ПДВ износи 3.230.000,00
динара, (за 2014. годину - 30.000,00 динара, за 2015. годину - 3.200.000,00 динара).
За партију 3 процењена вредност је: 710.000,00 динара без ПДВ-а; (2014,- 10.000,00;
2015. - 700.000,00 динара)
Број примљ ених понуда: У остављеном року за достављање понуда, односно до
29.12.2014. године до 12,00 часова, Н аручиоцу није достављ ена ни једн а нонуда.
Разлог за обуставу поступка: Није приспела ни једн а понуда, односно нису
испуњени услови за доделу уговора, то се овај поступак обустављ а у складу са
чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама.
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Када ће поступак поново бити спроведен:
Поступак би требао да буде поново спроведен након објављ ивањ а О бавеш тења о
обустави поступка јавне набавке и то као преговрачки поступак са објављивањем
позива за поднош ење понуда сходно одредбама члана 36. став 1. тачка 1. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12).
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