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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Назив наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за
материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш
2. Адреса наручиоца: Ниш, ул. Страхињића бана бб, 18 000 Ниш
3. Интернет страница наручиоца: www.poreskauprava.gov.rs
4. Врста наручиоца: Орган државне управе
5. Врста предмета:Услуге
6. За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
набавке
Jaвна набавка услуга - текуће одржавање и отклањања кварова на путничким
возилима марке „Застава /југо, З 101/ и др., у вангарантном року са обезбеђивањем
резервних делова, уља, мазива, ауто-галантерије и др. у преговарачком поступку без
објављивањем позива за подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка 1. Закона о
јавним набавкама, а за потребе Наручиоца, Пореске управе Регионалног одељења Ниш и

то: филијала Врање и Бујановац са припадајућим експозитурама, на период до 31.12.2015.
године.
Ознака из општег речника: 50112000-3 услуге поправки и одржавања аутомобила
7. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
примену:
За предметну јавну набавку спроведен је отворени поступак током кога није
достављена ниједна понуда, тако да су се стекли услови за примену члана 36. став 1.
тачка 1. Закона о јавним набавкама, односно за спровођење преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда, под условом да се првобитно одређен предмет
јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за
доделу уговора не мењају.
8. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење
понуда:
Наручилац - Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне
ресурсе, Регионално одељење Ниш, одлучио је да у преговарачки поступак позове
понуђаче за предметну јавну набавку, односно позива понуђаче:
- „Машинопромет“ д.о.о., ПИБ: 100548995, Врање, улица Радничка бб,
- „Мелфи“ д.о.о., ПИБ: 105536128, Врање, ул. Пролетерске бригаде бр.104 и
- Ауто „Напредак“ д.о.о., Врање, Партизански пут, бр. 41/а.
9. Остале информације:
- рок за достављање понуда: понуда ће се сматрати благовременом уколико је примљена
код наручиоца до 08.04 .2015. године до 12,00 часова;
- отварање понуда: понуде ће се дана 08.04.2015. године у 12,15 часова, а одмах након тога
спровешће се и поступак преговарања, уз вођење законом прописаног записника;

