РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА
Регионално одељење за
материјалне ресурсе - Крагујевац
Број: 400-404-01-00049/2016-I4008
датум: 27.06.2016.године
Крагујевац
На основу члана 55 став 1 тачка 7 а у складу са Прилогом 3Е Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', бр.124/2012, 14/2015, 68/2015),

О г л а ш а в а се
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Подаци о Наручиоцу: Министарство финансија, Пореска управа - Централа, Београд, улица
Саве Машковића 3-5, за потребе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Крагујевац,
Адреса наручиоца: Крагујевац, улица 27 марта број 14
Интернет страница наручиоца: www.purs.gov.rs/javnenabavke
ПИБ: 100020943, матични број: 17862146
Врста наручиоца: Органи државне управе
Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда, члан 36 став 1 тачка 1. Закона о јавним набавкама
Врста предмета: Услуга
Опис предмета: Услуга – технички преглед возила, за потребе Пореске управе, Регионалног
одељења Крагујевац са припадајућим организационим јединицама (Филијалама и
Експозитурама).
Ознака из општег речника набавки: 71631200 - услугa техничког прегледа возила.
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Чланом 36 став 1 тачка 1. Закона о јавним набавкама прописано је да Наручилац може да
спроведе предметни поступак ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио
ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да
се првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке
спецификације и критеријуми за доделу уговора, односно оквирног споразума, не мењају.
Пореска управа Регионално одељење Крагујевац је спровела отворени поступак јавне
набавке услуга – технички преглед возила, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења
Крагујевац са припадајућим организационим јединицама (Филијалама и Експозитурама), за
коју у остављеном року за подношење понуда није било поднетих понуда на адресу
Наручиоца, па је самим тим и наведени поступак обустављен Одлуком број, 400-404-0100006-6/2016-I4008 од 11.05.2016.године.
Из наведених разлога одлучено је да се покрене преговарачки поступак упућивањем позива
за подношење понуда на адресе потенцијалних понуђача, сходно члану 36 став 1 тачка 1.
Закона о јавним набавкама.
Комисија за јавну набавку је претходно применила методу истраживања тржишта,
електронским путем, и на тај начин извршила одабир потенцијалних понуђача.
Назив и адреса лица којима ће Наручилац послати позив за подношење понуда:
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-

Маркус ауто д.о.о., Крагујевац, Кормански пут 3, е-mail markusauto@hotmail.rs;
Дунав ауто д.о.о., Београд, Благоја Паровића 19, e-mail p.sluzba@dunavauto.co.rs
АMСС ЦЕНТАР,Београд, Зрењанински пут 114,e-mail amss-centar-palilula@amss.org.rs
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