РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
Регионално одељење Ниш
Број: 6-Н 500-404-01-00475/2015-I5007-10
Ниш, 15.04.2015. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12) и
на основу тачке III Решења директора Пореске управе бр. 000-119-00-5815/2014
од 15.07.2014.године, координатор Регионалног одељења за материјалне ресурсе
Ниш, доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда сходно чл. 36. ст. 1. т. 1. Закона о јавним набавкама
1) Назив и адреса наручиоца, број и датум доношења одлуке: Министарство
финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално
одељење Ниш, улица Страхињића бана бб.
Одлука о додели уговора број: 6-Н 500-404-01-00475/2015-I5007-9, од
14.04.2015. године.
2) Врста наручиоца: Орган државне управе.
3) Редни број јавне набавке за текућу годину: ЈНБР 6-Н/2015.
4) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 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
објављивања 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.
5) Основ за примену преговарачког поступка и податке 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
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учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора
не мењају.
6) Процењена вредност јавне набавке: 270.000,00 динара без пдв.
7) Број примљених понуда: Две примљене понуде.
8) Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена (радни сат за све врсте услуга), износи 833,34
динара без пдв;
Најнижа понуђена цена (радни сат за све врсте услуга), износи 800,00
динара без пдв;
Највиша и најнижа понуђена цена за шлепање возила (по једном километру),
износи 100,00 динара без пдв;
Највише укупно време карактеристичних ауто-механичарских и других
услуга износи 22 886 минута.
Најниже укупно време карактеристичних ауто-механичарских и других
услуга износи 19 790 минута.
9) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша и најнижа понуђена цена (радни сат за све врсте услуга), код
прихватљиве понуде је 833,34 динара без пдв;
Највиша и најнижа цена за шлепање возила (по једном километру), код
прихватљиве понуде износи 100,00 динара без пдв;
Највише и најниже укупно време карактеристичних ауто-механичарских и
других услуга, код прихватљиве понуде износи 22 886 минута.
10) Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор:
„Машинопромет“ д.о.о., ПИБ: 100548995, Врање, улица Радничка
бб, за понуду број: 25/2015 од 28.03.2015.године, заведену у Регионалном
одељењу за материјалне ресурсе Ниш, под бројем:500-404-01-00633/15I5007, дана 08.04.2015.године.
11) Период важења уговора: Уговор се закључује на период до 31.12.2015.
године.
12) Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу.
У случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана
објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у изнoсу од 40.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57,
шифра плаћања: 153, позив на број 97 50 016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број
или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике
Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
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