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Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Ниш
Број: 28-Н 500-404-01-01444/2014-15007-8
Датум: A 7. О d — 2015. 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
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 - сервисирање и отклањање кварова на апаратима за
фотокопирање
Ricoh у вангарантном року како би исти континуирано били
функционално исправни, са обезбеђивањем и заменом оригиналних резервних делова,
за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и његових
организационих јединица, за период од 12 месеци, редни број ЈН 28-Н, за коју је
позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и на сајту
наручиоца, дана 05.12.2014. године,
Ознака из општег речника набавки:
50313000-2 - одржавање и поправка репрографских уређаја
Процењена вредност јавне набавке: .
Укупна процењена вредност предмета ове јавне набавке без ПДВ износи 511.433,33
динара, (за 2014. годину - 11.433,33 динара, за 2015. годину - 500.000,00 динара).
Број примљених понуда и подаци о понуђачима: У остављеном року за
достављање понуда, односно до 09.01.2015. године до 12,00 часова, Наручиоцу су
достављене две понуде следећих понуђача:
1. ,,Biroline“ доо насеље Брзи Брод, ул. Медианска I, Прилаз I бб, 18116 Ниш,
ПИБ: 107466072, матични број: 20808292, који је доставио понуду број 01/2015 од
09.01.2015. године, заведену у Регионалном одељењу за материјалне ресурсе Ниш под
бројем 500-404-01-00056/2015 - 15007 дана 09.01.2015. године у 11,34 часова.
Понуда се подноси самостално са роком важења 41 дан.
Цена ефективног - радионичног сата 1 000,00 динара без пдв-а.
Дужина трајања гарантног периода за извршене услуге и резервне делове 12 месеци.
Рок плаћања 15 дана.
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2. „БИРО УНИВЕРЗАЈГ1 Дољевац, Булевар Немањића 15/IV Ниш, ПИБ: 100869516,
Матични број: 54903995, који је доставио понуду број 01 од 09.01.2015.године,
заведену у Регионалном одељењу за материјалне ресурсе Ниш под бројем: 500-40401-00057/2015-15007 дана 09.01.2015. године у 11:57 часова.
Понуда се подноси самосталном са роком важења од 30 дана.
Цена ефективног-радионичног сата 10,00 динара без пдв.
Дужина гарантног периода за извршене услуге и резервне делове 12 месеци.
Рок плаћања 45 дана.
Разлог за обуставу поступка:
Поступак је обустављен јер нису испуњени услови из члана 107. став 3. Закона о јавним
набавкама. Наручилац није примио ниједну прихватљиву понуду. Наручилац је донео
Одлуку о обустави на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкамајер нису
испуњени услови за доделу уговора.
Када ће поступак поново бити спроведен:
Поступак ће бити 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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