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Република Србија
М И Н И СТАРСТВО Ф И Н АН СИ ЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за м агеријалне ресурсе
Регионално одељ ењ с Ниш
Број: 24-Н 500-404-01-01050/2014-15008-8
Дату.м:

0 *) О

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 ПОСТУПКА ЈА ВН Е НАБАВКЕ
Назив наручиоца: 1М инистарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне
ресурсе
Адреса наручиоца: Бсогра, улица Саве М аш ковића 3-5.
И нтернет адреса: w ww.purs.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управс.
Врста предмета: Услуге
Предмет јавне иабавке: услуга - одржавања и поправке матричних и линијских
штампача са обезбеђењ ем резервних делова и материјала што подразумева текуће
одржавање - редован и повремени сервис и све интервенције које се тичу евентуалних
кварова (на хабајућим деловима, елсктроника, електричне инсталације у самом
штампачу и сл.) или лош ег функционисањ а штампача,све за потребе Наручиоца,
Пореске управе - Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш и
организационих јединица у саставу, у отвореном иоступку, на период од 12 месеци,
редни број JI I 24-11. за коју је позив за нодношење понуда објављен на Порталу јавних
набавки и на сајту наручиоца, дана 30.12.2014. године,
Ознака из опш тег речника пабавки:
одржавање и поправка рачунарске опреме- 50312000-5.
Процењена вредност јавнс набавкс: .
408.000,00 динара без ПДВ-а.
Број примљ ених понуда и подацм о понуђачима: У остављеном року за
достављ ањ е понуда, односно до 29.01.2015. године до 12,00 часова, Наручиоцу је
достављ ена понуда понуђача:
1. „Д атапринтерс“ , Гаџин Хан Јагличка бб, Г1ИБ: 100992058, М атични број: 51169115,
који је доставио понуду број 20150128 од 28.01.2015.године, заведену у Регионалном
одељењу за материјалне ресурсе Ниш под бројем: 500-404-01-00182/15-15007 дана
29.01.2015. године у 08:13 часова.
Понуда се подноси самостално.м са роком важења од 60 дана.
Укупна вредност интервенција на матричним ш тампачима типа FX ...L X ...L Q - 470,00
динара;
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Укупна вредност интервенција на матричним ш тампачима типа DFX****- 560,00
динара;
Укупна вредност интервенција на линијским ш тамначима 150,00 динара
Рок плаћања 35 дана.
Разлог за обуставу поступка:
Поступак је обустављ ен јер нису испуњени услови из члана 107. став 3. Закона о јавним
набавкама. Н аручилац није примио ниједну прихватљиву понуду. Наручилац је донео
Одлуку о обустави на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама јер нису
испуњени услови за доделу уговора.
Када ће поступак ионово бити спроведен:
Поступак ће бити поново спроведен након објављивања О бавеш тењ а о обустави
поступка јавне набавке и то као преговрачки поступак са објављивањ ем позива за
подношење понуда сходно одредбама члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12).

2

