Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Ниш
Број: 12-Н 500-404-01-00470/15-И5007-8
Ниш, ДЈ? . 05.2015. године
На основу члана 109. ст. 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12),
Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално
одељење Ниш, објављује:
ОБАВЕШ ТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне
ресурсе, Регионално одељење Ниш.
Адреса наручиоца: Ниш, улица Страхињића бана бб.
Интернет адреса: www.poreskauprava. gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе.
Врста предмета: Добра
Предмет јавне набавке: услуга - отклањања кварова на телекомуникационим
уређајима и апаратима: (1) телефонске централе, (2) факс-апарати, (3) телефонски
апарати, у вангарантном року са обезбеђивањем потребних резервних делова и
материјала, за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и
његових организационих јединица, у отвореном поступку, за период од 12 месеци.
Ознака из општег речника набавки:
50330000-7 - услуге одржавања телекомуникационе опреме.
Процењена вредност јавне набавке: 300.000,00 динара, без пдв-а.
Број примљених понуда: У остављеном року за достављање понуда, односно до
05.05.2015.године до 12,00 часова, наручиоцу је достављена једна понуда.
Разлог за обуставу поступка: Комисија наручиоца одбила је понуду као
неприхватљиву,
због
битних
недостатака,
односно
због
неиспуњавања
обавезних услова и додатног услова за учешће у поступку јавне набавке, прописаних
одредбама чл. 75. ст. 1. т. 2) ЗЈН и конкурсном документацијом.Одлука о обустави
поступказа предметну јавну набавку, донета је у складу са одредбама члана 109.
став 1. Закона о јавним набавкама, јер нису испуњени услови за доделу уговора.
Када ће поступак поново бити спроведен:
Нови поступак предметне јавне набавке спровешће се након коначности одлуке о
обустави поступка и то у преговарачком поступку са објављивањем позива за
подношење понуда, сходно члану 35. ст. 1. т. 1. Закона о јавним набавкама, што
значи да ће се нови поступак оквирно спровести у јуну месецу 2015. године.
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