Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Секгор за матернјалне ресурсе
Број: 22-Н 500-404-01-01047/2014-15008/9-1
Датум: SO- O-f ■ 2015. године

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“ бр. 124/12),
Министарство финансија, Пореска управа, објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
за Партију 2
Назив наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне
ресурсе
Адреса наручиоца: Београ, улица Саве Машковића 3-5.
Интернет адреса: www.purs.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе.
Врста предмета: Услуге
Предмет јавне набавке: услуга - текуће одржавање и отклањања 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 2
која се односи на следеће организационе јединице Наручиоца: Филијале Лесковац и
Власотинце као и Експозитуре Бојник, Лебане, Медвеђа и Црна Трава на период од 12
месеци, редни број ЈН 22-Н, за коју је позив за подношење понуда објављен на
Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца, дана 27.11.2014. године,
Ознака из општег речника набавки:
50112000-3 услуге поправки и одржавања аутомобила.
Процењена вредност јавне набавке: .
Укупна процењена вредност предмета ове јавне набавке без Г1ДВ износи 3.230.000,00
динара, (за 2014. годину - 30.000,00 динара, за 2015. годину - 3.200.000,00 динара).
За партију 2 процењена вредност је: 710.000,00 динара без ПДВ-а; (2014,- 10.000,00;
2015. - 700.000,00 динара)
Број примљених понуда: У остављеном року за достављање понуда, односно до
29.12.2014. године до 12,00 часова, Наручиоцу је достављена једна понуда и то
понуђача: Аутосервис „Стамболић“ Лесковац, ул. Добрунке Ћикић 2.
Разлог за обуставу поступка: Пристигла понуда је након стручне оцене од стране
комисије наручиоца оцењена као неприхватљива, обзиром да има битне недостатке
односно овај понуђач није доставио законом прописане доказе за испуњење
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке који су прописани чланом 75.

став 1. тачка 2-4. Закона о јавним набавкама и није доставио доказе да испуњава
додатне услове одређене од стране наручиоца у конкурсној документацији те сходно
члану 106. став 1. тачке 1 и 2. Закона о јавним набавкама понуда овог понуђача од
стране наручиоца је одбијена као неприхватљива.
Као доказ за испуњење обавезних услова, понуђач је доставио:
Уверење Пореске управе Филијале Лесковац од 14.05.2013. године, Уверење градске
управе за финансије града Лесковца од 16.05.2013. године, Уверење Основног суда у
Лесковцу од 25.04.2013. године, Уверење Прекршајног суда у Лесковцу од 25.04.2013.
године и Уверење Привредног суда у Лесковцу од 26.04.2013. године. Ни једно
приложено Уверење по датуму издавања није у скалду са чланом 77. став 3. Закона о
јавним набавкама који прописује да напред побројана уверења-докази не могу бити
старији од два месеца пре отварања понуда, тако да нису испуњени услови за доделу
уговора, то се овај поступак обуставља у складу са чланом 109. став 1. Закона о
јавним набавкама.
Када ће поступак поново би ги 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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