РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Регионално одељење за
материјалне ресурсе Крагујевац
Број: 400-404-01-00106-8/2016-J4008
Датум: 22.02.2017. године
Крагујевац
На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр.
124/2012, 14/2015, 68/2015) и Решења директора Пореске управе о преносу овлашћења, број
000-119-00-05556-10-1/2015-I0001 од 21.06.2016.године, координатор Пореске управе
Регионалног одељења за материјалне ресурсе Крагујевац, доноси:
ОДЛУКУ
o обустави отвореног поступка јавне набавке услуга испитивања громобранских
инсталација
ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне набавке услуге испитивања и одржавања
громобранских инсталација у објектима Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са
припадајућим организационим јединицама (филијалама и експозитурама), редни број ЈН:
9У/2016, јер нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107 став 3. Закона о јавним
набавкама.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет адреси наручиоца, у
року од 3(три) дана од дана доношења.
Образложење
Назив и адреса наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа - Централа, Београд,
улица Саве Машковића 3-5, за потребе Регионалног одељења Крагујевац, улица 27 марта број
14, Крагујевац.
Интернет страница наручиоца: www.purs.gov.rs/javnenabavke
Врста наручиоца: Органи државне управе.
Број и датум доношења одлуке о покретању поступка: 400-404-01-00106/2016-Ј4008 од
28.12.2016.године.
Врста предмета: Услуге.
Опис предмета јавне набавке: Набавка услуга – испитивања и одржавања громобранских
инсталација у објектима Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим
организационим јединицама (филијалама и експозитурама), редни број ЈН: 9У/2016.
Јавна набавка није обликована по партијама.
Ознака из општег речника набавки: 50000000 - услуге одржавања и поправки, 5071000 услуге поправке и одржавања електричних и машинских инсталација у зградама.
За предметну јавну набавку објављени су позив за подношење понуде и конкурсна
документација на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана
29.12.2016.године.
Отварање понуда је спроведено дана 30.01.2017.године о чему је сачињен Записник о
отварању понуда број 400-404-01-00106-5/2016-J4008.
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Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану:
Закон о буџету РС за 2016. годину ("Сл. гласник РС", бр. 103/2015) члан 5 и 7, раздео 16,
глава 16.2, програм 2302, функција 110, програмска активност/ пројекат 0001 и 0002,
економска класификација: 4252 – текуће поправке и одржавање опреме.
Јавна набавка је предвиђена финансијским планом за 2016.годину на конту 4252 - текуће
поправке и одржавање опреме и Планом јавних набавки Пореске управе за 2016. годину број:
401-00-1/2014-I0116 од 08.02.2016.године, у делу услуге, класа 4 редни број 7.17, страна
20/25, за Регионално одељење Крагујевац, а на основу Одлуке директора Пореске управе,
број: 401-00-001/2016-IО116 од 08.02.2016.године, о доношењу Плана набавки Министарства
финансија – Пореске управе за 2016.годину и Одлуке директора Пореске управе број 401-001/2016- I0116 од 20.05.2016.године, о усвајању треће измене и допуне Плана јавних набавки
Министарства финансија – Пореске управе за 2016.годину.
Процењена вредност јавне набавке износи 1.000.000,00 динара, без ПДВ-а, односно
1.200.000,00 динара, са ПДВ-ом.
Благовремено, то јест до 30.01.2017.године до 12,00 часова на адресу Пореске управе
Регионалног одељења Крагујевац примљене су понуде понуђача:
Број под
којим је
понуда
заведена

НАЗИВ И СЕДИШТЕ
ПОНУЂАЧА

418

L.V.D. INŽENJERING DOO, ŠID

458
NEPLAM PLUS DOO, LESKOVAC
537
EDV, DOO, PANČEVO
566
Електроелан доо, Крагујевац
Неблаговремених понуда није било.

ДАТУМ И ВРЕМЕ ПРИЈЕМА
25.01.2017.год. у
9,30 часова
26.01.2017.године у 10,15 часова
30.01.2017.године у 8,50 часова
30.01.2017.године у 11,55 часова

Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена тих понуђача:


Понуда понуђача ''ЛВД Инжењеринг'', д.о.о., Шид, Саве Шумановића 125а, ПИБ:
101546639, матични број: 08384029, заведена у писарници Пореске управе
Регионалног одељења Крагујевац, под бројем 418, дана 25.01.2017. године у 9,30
часова:
Понуда понуђача ''ЛВД Инжењеринг'', д.о.о., Шид, поднета је благовремено и самостално за
јавну набавку услуга испитивања и одржавања громобранских инсталација у објектима
Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим организационим
јединицама (филијалама и експозитурама), редни број ЈН: 9У/2016.
Наручилац је у конкурсној документацији одредио све услове (обавезне и додатне) за учешће
у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама као и доказе
којима се исти услови испуњавају на следећи начин:
За испуњеност обавезних услова, Понуђач je доставио доказ да је регистрован код Агенције за
привредне регистре, Решење број БПН 2940/2014 од 05.06.2014.године као и посебно Решење
Министарства рада запошљавања и социјалне политике, број 162-00-24/2001-04 од
04.09.2001.године којим се понуђачу даје овлашћење да врши прегледе и испитивања нових,
односно реконструисаних електричних и громобранских инсталација.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач је
доказао на следећи начин:
Технички капацитет:
Услов: Да понуђач поседује најмање један еталонирани мерни инструмент за испитивање
громобранских инсталација:
Докази који су достављени: Изјава о техничком капацитету којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да поседује мерни инструмент за
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испитивање громобранских инсталација и Уверење о еталонирању мерног инструмента које
издаје акредитовано тело број 13751 од 08.04.2015.године.
Кадровски капацитет:
Услов: Изјава о кадровском капацитету којом понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да до дана отварања понуда понуђач има 1 лицe ВССелектротехничке струке (радно ангажован или ангажован по другом основу- по основу
уговора о раду на неодређено или одређено време, уговора о повременим и привременим
пословима, уговора о делу) са лиценцом одговорног пројектанта и/или са лиценцом
одговорног извођача радова и најмање 1 лице средње електро - струке (III или IV степен,
радно ангажовано или ангажовано по другом основу- по основу уговора о раду на неодређено
или одређено време, уговора о повременим и привременим пословима, уговора о делу);
Докази који су достављени: Достављена је изјава понуђача о кадровском капацитету,
потписана и оверена, Образац М3А за Дејана Мусовића, Далибора Варничића и Бијелић
Милета, Уговор за Лазара Димитријевића и копија лиценце 450 за Лазара Димитријевића,
дипл. инж. електротехничке струке.
Понуђач је доставио све обрасце попуњене на начин предвиђен конкурсном документацијом.
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА услуге – испитивање громобранских инсталација електричних инсталација у објектима
Пореске управе

Услови Наручиоца
ЦЕНА услуге испитивања громобранске инсталације уз сачињавање
одговарајућих стручних налаза – извештаја – записника са свим зависним
трошковима по једном објекту Пореске управе (просечна), без ПДВ
ЦЕНА ефективног радног сата на одржавању – поправкама громобранске
инсталације са свим урачунатим зависним трошковима, без ПДВ
Цена уграђених резервних делова и потрошног материјала је набавна
(уписати ДА или НЕ)
РОК ПЛАЋАЊА
(рок не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана од дана достављања
исправног рачуна)
Рок важења понуде
(не може бити краћи од 30 дана)

Понуда понуђача

2.700,00
375,00
ДА
30

45

-Понуда понуђача ''ЛВД Инжењеринг'', д.о.о., Шид је одбијена због неуобичајено ниске
цене, детаљно образложење – начин на који је утврђена та цена;
Комисија за јавну набавку је увидом у понуду понуђача ''ЛВД Инжењеринг'', д.о.о., Шид,
оценила да је исти понудио неуобичајено ниску цену услуга испитивања громобранских
инсталација која значајно одступа у односу на цене коју су понудили остали понуђачи у истом
поступку јавне набавке. Како се поступак испитивања громобранских инсталација спроводи
за 22 објекта Пореске управе којe се налазе на територијама следећих општина: Крагујевац,
Баточина, Топола, Аранђеловац, Деспотовац, Јагодина, Параћин, Крушевац, Трстеник,
Краљево, Нови Пазар, Сјеница, Горњи Милановац, Чачак, Гуча, Ивањица, Пожега, Бајина
Башта, Нова Варош и како је цена од 2700,00 динара, без ПДВ-а, дата по једном објекту са
свим зависним трошковима које понуђач има у поступку реализације уговора, код Наручиоца
је изазвана сумња у могућност извршења уговора у складу са понуђеним условима па је од
понуђача дана 01.02.2017.године затражио писано изјашњење са образложењем цене из
понуде. Понуђач ''ЛВД Инжењеринг'', д.о.о., Шид, се изјасно писаним путем, број 724 од
03.02.2017.године, са навођењем да је приликом израде понуде погрешно уписао цену и да
није у могућности да предметну услугу изврши по цени из понуде за коју исто сматра да је
неуобичајено ниска цена и самим тим одустаје од дате понуде.
С тим у вези, Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу да понуду понуђача ''ЛВД
Инжењеринг'', д.о.о., Шид, број 418 од 25.01.2017.године, одбије због неуобичајено ниске
цене у складу са чланом 92 став 1. Закона о јавним набавкама.
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Понуда понуђача ''Неплам Плус'', д.о.о., Лесковац, Косте Стаменковића 2, ПИБ:
108810571, матични број: 21071919, заведена у писарници Пореске управе
Регионалног одељења Крагујевац, под бројем 458, дана 26.01.2017. године у 10,15
часова:
Понуда понуђача ''Неплам Плус '', д.о.о., Лесковац, поднета је благовремено и самостално за
јавну набавку услуга испитивања и одржавања громобранских инсталација у објектима
Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим организационим
јединицама (филијалама и експозитурама), редни број ЈН: 9У/2016.
Наручилац је у конкурсној документацији одредио све услове (обавезне и додатне) за учешће
у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама као и доказе
којима се исти услови испуњавају.
За испуњеност обавезних услова, Понуђач je доставио доказ да је регистрован код Агенције за
привредне регистре, Решење број БПН 1720/2015 од 28.04.2015.године.
Понуђач није доставио доказ за испуњеност обавезног услова да је овлашћен да врши
прегледе и испитивања громобранских инсталација а који издаје Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике или неки други надлежни Орган и који као такав није
јавно доступан на интернет страници понуђача.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач је
доказао на следећи начин:
Технички капацитет:
Услов: Да понуђач поседује најмање један еталонирани мерни инструмент за испитивање
громобранских инсталација:
Докази који су достављени: Изјава о техничком капацитету којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да поседује мерни инструмент за
испитивање громобранских инсталација и Уверење о еталонирању мерног инструмента које
издаје акредитовано тело број 05113 од 08.02.2013.године, број 05213 од 08.02.2013.године.
Кадровски капацитет:
Услов: Изјава о кадровском капацитету којом понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да до дана отварања понуда понуђач има 1 лицe ВССелектротехничке струке (радно ангажован или ангажован по другом основу- по основу
уговора о раду на неодређено или одређено време, уговора о повременим и привременим
пословима, уговора о делу) са лиценцом одговорног пројектанта и/или са лиценцом
одговорног извођача радова и најмање 1 лице средње електро - струке (III или IV степен,
радно ангажовано или ангажовано по другом основу- по основу уговора о раду на неодређено
или одређено време, уговора о повременим и привременим пословима, уговора о делу);
Докази који су достављени: Достављена је изјава понуђача о кадровском капацитету,
потписана и оверена, Образац МА за Дејана Димића, Миљана Митића и копије лиценци 350 и
450 за Дејана Димића, дипл. инж. електротехничке струке.
Понуђач није доставио уговор о радном ангажовању или уговор о ангажовању по другом
основу за ангажована наведена лица (за најмање 2 лица – 1 лице ВСС и 1 лице средње стручне
спреме), као што је и тражено у конкурсној документацији.
Понуђач је доставио све обрасце попуњене на начин предвиђен конкурсном документацијом.
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА услуге – испитивање громобранских инсталација електричних инсталација у
објектима Пореске управе
Услови Наручиоца
Понуда понуђача
ЦЕНА услуге испитивања громобранске инсталације уз сачињавање
одговарајућих стручних налаза – извештаја – записника са свим
зависним трошковима по једном објекту Пореске управе
(просечна), без ПДВ
ЦЕНА ефективног радног сата на одржавању – поправкама
громобранске инсталације са свим урачунатим зависним
трошковима, без ПДВ

16.200,00
720,00
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Цена уграђених резервних делова и потрошног материјала је
набавна (уписати ДА или НЕ)
РОК ПЛАЋАЊА
(рок не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана од дана
достављања исправног рачуна)
Рок важења понуде
(не може бити краћи од 30 дана)

ДА
45

30



Понуда понуђача ''Electrical Design Vojvodičan''doo, Панчево, улица Светозара
Милетића број 1, ПИБ: 101049480, матични број 08743649, заведена у писарници
Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац, под бројем 537, дана 30.01.2017.
године у 8,50 часова:
Понуда понуђача ''Electrical Design Vojvodičan''doo, Панчево, поднета је благовремено и
самостално за јавну набавку услуга испитивања и одржавања громобранских инсталација у
објектима Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим
организационим јединицама (филијалама и експозитурама), редни број ЈН: 9У/2016.
Наручилац је у конкурсној документацији одредио све услове (обавезне и додатне) за учешће
у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама као и доказе
којима се исти услови испуњавају.
За испуњеност обавезних услова, Понуђач je доставио доказ да је регистрован код Агенције за
привредне регистре, Решење број БПН 1401/2013 од 22.11.2013.године.
Понуђач није доставио доказ за испуњеност обавезног услова да је овлашћен да врши
прегледе и испитивања громобранских инсталација а који издаје Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике или неки други надлежни Орган и који као такав није
јавно доступан на интернет страници понуђача.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач је
доказао на следећи начин:
Технички капацитет:
Услов: Да понуђач поседује најмање један еталонирани мерни инструмент за испитивање
громобранских инсталација:
Докази који су достављени: Изјава о техничком капацитету којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да поседује мерни инструмент за
испитивање громобранских инсталација и Уверење о еталонирању мерног инструмента које
издаје акредитовано тело број 13465 од 10.11.2014.године, број 13466 од 10.11.2014.године.
Кадровски капацитет:
Услов: Изјава о кадровском капацитету којом понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да до дана отварања понуда понуђач има 1 лицe ВССелектротехничке струке (радно ангажован или ангажован по другом основу- по основу
уговора о раду на неодређено или одређено време, уговора о повременим и привременим
пословима, уговора о делу) са лиценцом одговорног пројектанта и/или са лиценцом
одговорног извођача радова и најмање 1 лице средње електро - струке (III или IV степен,
радно ангажовано или ангажовано по другом основу- по основу уговора о раду на неодређено
или одређено време, уговора о повременим и привременим пословима, уговора о делу);
Докази који су достављени: Достављена је изјава понуђача о кадровском капацитету,
потписана и оверена, Образац М-3А за Николу Војводичина, Образац МА за Дејана
Радосављева, Уговор о раду за Николу Војводичана и Дејана Радосављева и копије лиценци
350 и 450 за Николу Војводичана, дипл. инж. електротехничке струке.
Понуђач је доставио све обрасце попуњене на начин предвиђен конкурсном документацијом.
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА услуге – испитивање громобранских инсталација електричних инсталација у
објектима Пореске управе
Услови Наручиоца
Понуда понуђача
ЦЕНА услуге испитивања громобранске инсталације уз сачињавање

16.000,00
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одговарајућих стручних налаза – извештаја – записника са свим
зависним трошковима по једном објекту Пореске управе (просечна),
без ПДВ
ЦЕНА ефективног радног сата на одржавању – поправкама
громобранске инсталације са свим урачунатим зависним
трошковима, без ПДВ
Цена уграђених резервних делова и потрошног материјала је
набавна (уписати ДА или НЕ)
РОК ПЛАЋАЊА
(рок не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана од дана
достављања исправног рачуна)
Рок важења понуде
(не може бити краћи од 30 дана)

2.500,00

ДА
15

30



Понуда понуђача ''Електроелан''д.о.о., Крагујевац, улица Кнеза Михаила број 195,
ПИБ: 101041042, матични број 07361912, заведена у писарници Пореске управе
Регионалног одељења Крагујевац, под бројем 566, дана 30.01.2017. године у 11,55
часова:
Понуда понуђача ''Електроелан''д.о.о., Крагујевац, поднета је благовремено и самостално за
јавну набавку услуга испитивања и одржавања громобранских инсталација у објектима
Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим организационим
јединицама (филијалама и експозитурама), редни број ЈН: 9У/2016.
Наручилац је у конкурсној документацији одредио све услове (обавезне и додатне) за учешће
у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама као и доказе
којима се исти услови испуњавају.
За испуњеност обавезних услова, Понуђач je доставио доказ да је регистрован код Агенције за
привредне регистре, Решење број БПН 408/2015 од 09.02.2015.године.
Понуђач није доставио доказ за испуњеност обавезног услова да је овлашћен да врши
прегледе и испитивања громобранских инсталација а који издаје Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике или неки други надлежни Орган и који као такав није
јавно доступан на интернет страници понуђача.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач је
доказао на следећи начин:
Технички капацитет:
Услов: Да понуђач поседује најмање један еталонирани мерни инструмент за испитивање
громобранских инсталација:
Докази који су достављени: Изјава о техничком капацитету којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да поседује мерни инструмент за
испитивање громобранских инсталација и Уверење о еталонирању мерног инструмента које
издаје акредитовано тело број 393-3/6-00-688 од 11.06.2009.године, број 393-3/6-00-687 од
11.06.2009.године.
Кадровски капацитет:
Услов: Изјава о кадровском капацитету којом понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да до дана отварања понуда понуђач има 1 лицe ВССелектротехничке струке (радно ангажован или ангажован по другом основу- по основу
уговора о раду на неодређено или одређено време, уговора о повременим и привременим
пословима, уговора о делу) са лиценцом одговорног пројектанта и/или са лиценцом
одговорног извођача радова и најмање 1 лице средње електро - струке (III или IV степен,
радно ангажовано или ангажовано по другом основу- по основу уговора о раду на неодређено
или одређено време, уговора о повременим и привременим пословима, уговора о делу);
Докази који су достављени: Достављена је изјава понуђача о кадровском капацитету,
потписана и оверена, Образац М-А за Ивана Јелића, Уговор о раду за Ивана Јелића, Уговор о
допунском раду за Миодрага Стојковића и копије лиценци 450 за Миодрага Стојковића, дипл.
инж. електротехничке струке.
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Понуђач је доставио све обрасце попуњене на начин предвиђен конкурсном документацијом.
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА услуге – испитивање громобранских инсталација електричних инсталација у
објектима Пореске управе
Услови Наручиоца
Понуда понуђача
ЦЕНА услуге испитивања громобранске инсталације уз
сачињавање одговарајућих стручних налаза – извештаја –
записника са свим зависним трошковима по једном објекту
Пореске управе (просечна), без ПДВ
ЦЕНА ефективног радног сата на одржавању – поправкама
громобранске инсталације са свим урачунатим зависним
трошковима, без ПДВ
Цена уграђених резервних делова и потрошног материјала је
набавна (уписати ДА или НЕ)
РОК ПЛАЋАЊА
(рок не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана од дана
достављања исправног рачуна)
Рок важења понуде
(не може бити краћи од 30 дана)

15.325,00
725,00

ДА
45

30

Начин примене методологије доделе пондера:
Позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом одређен је критеријум
оцењивање понуда- ''економски најповољнија понуда''.
Елементи критеријума економски најповољније понуде су:

за

1. Просечна цена услуге контроле и испитивања громобранске инсталације по једном
објекту:
Максималних 90 бодова добија понуда са најмањом просечном ценом.

Бодовање осталих понуда се врши по следећем обрасцу:
цена најповољније понуде
Број бодова понуде n = ----------------------------------------- x 90
цена понуде n
2. Вредност ефективног сата рада на одржавању по позиву и поправкама уочених
неисправности при вршењу испитивања уз замену неопходних резервних делова
Максималних 10 бодова добија понуда са најнижом вредношћу ефективног сата рада.
Бодовање осталих понуда се врши по следећем обрасцу:
Вредност ефективног сата најповољније понуде
Број бодова понуде n = ---------------------------------------------------------------------- x 10
Вредност ефективног сата понуде n
Уколико две или више понуда имају исти број бодова, ''избор најповољније понуде биће
извршен жребањем које ће спровести комисија за предметну јавну набавку у присуству
овлашћених представника понуђача, о чему ће се сачинити записник''.
Понуде понуђача ''Неплам Плус '', д.о.о., Лесковац, број 458 од 26.01.2017.године, ''Electrical
Design Vojvodičan''doo, Панчево, број 537 од 30.01.2017.године и ''Електроелан''д.о.о.,
Крагујевац, број 566 од 30.01.2017.године, су оцењене од стране Комисије као неприхватљиве
јер нису достављене у складу са траженим условима из конкурсне документације, наведене на
страни 5/32, односно нико од понуђача није доставио обавезни доказ да је овлашћен да врши
прегледе и испитивања громобранских инсталација а који издаје Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике или неки други надлежни Орган и који као такав није
јавно доступан на интернет страници понуђача, што се сматра битним недостацима наведених
понуда, у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама.
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Понуђач ''Неплам Плус '', д.о.о., Лесковац, није доставио све доказе за кадровски капацитет,
није доставио Уговоре о раду или уговоре о ангажовању за тражена лица по неком од основа.
Понуђач ''ЛВД Инжењеринг'', д.о.о., Шид, је понудио цену испитивања громобранских
инсталација у понуди неоуобичајено ниску, на коју се касније кроз затражено образложење
цене од стране Наручиоца, изјаснио да је превидео све елементе који чине цену и да одустаје
од своје понуде.
Комисија за јавну набавку, је после извршене стручне оцене понуда, констатовала, да
ниједна понуда није поднета тако да испуњава све услове који су неопходни за доделу
уговора, па самим тим нису се стекли ни услови за оцењивање понуда, те предлаже
Наручиоцу да се поступак јавне набавке услуга испитивања и одржавања громобранских
инсталација у објектима Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим
организационим јединицама (филијалама и експозитурама), редни број ЈН: 9У/2016,
обустави, у складу са чланом 107 став 3. Закона о јавним набавкама.
Имајући у виду да су понуде понуђача ''Неплам Плус '', д.о.о., Лесковац, број 458 од
26.01.2017.године, ''Electrical Design Vojvodičan''doo, Панчево, број 537 од 30.01.2017.године и
''Електроелан''д.о.о., Крагујевац, број 566 од 30.01.2017.године и ''ЛВД Инжењеринг'', д.о.о.,
Шид, број 418 од 25.01.2017.године, из напред наведених разлога, оцењене неприхватљивим
смислу члана 3 став 1 тачка 33.Закона о јавним набавкама, Наручилац је донео одлуку којом
се поступак јавне набавке услуга испитивања и одржавања громобранских инсталација у
објектима Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим
организационим јединицама (филијалама и експозитурама), редни број ЈН: 9У/2016,
обуставља, сходно члану 109 став 1. Закона о јавним набавкама.
Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке биће објављено на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца, сагласно члану 109. став 4. Закона о јавним
набавкама.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права
сходно члану 149. Закона о јавним набавкама у року од 10 дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији и мора да садржи све елементе из члана 151. став 1. Закона о јавним
набавкама.
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