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Сагласноодредбама члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС
124/12) објављује се:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за
материјалне ресурсе,
Адреса наручиоца: Саве Машковића 3-5 Београд, Страхињића бана бб., Ниш.
Интернет страница наручиоца: www.purs.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста предмета: услуге.
Опис предмета јавне набавке и назив и ознака из општег речника набавки:
јавна набавка услуга текућег одржавања и отклањања кварова на службеним
моторном возилима у вангарантном року са обезбеђивањем резервних делова, уља,
мазива, ауто – галантерије и др. на период од две године за потребе Пореске
управе, Сектора за материјалне ресурсе Регионалног одељења Ниш. Јавна набавка
је обликована у две партије и то:
- Партија 1 се односи на возило марке PEUGEOT 407 ST EXECUTIVE 2.0 E,
- Партија 2 се односи на возило марке ОPEL тип Аstra van,
Назив и ознака из општег речника набавке: услуге поправки и одржавања моторних
возила и припадајуће опреме- 50110000
Процењена вредност јавне набавке: процењена вредност предметне јавне набвке
износи 1.250.000,00 динара без пдв-а, и то за 2013. годину 350.000,00 динара, за
2014. годину 550.000,00 динара и за 2015. годину 350.000,00 динара. Процењена
вредност по партијама:
За партију 1 процењена вредност је 800.000,00 динара без ПДВ-а, од тог
износа за 2013. годину је предвиђен износ од 200.000,00 динара, а за 2014. годину
износ од 350.000,00 динара, за 2015. годину износ од 250.000,00 динара.
За партију 2 процењена вредност је 450.000,00 динара без ПДВ-а, од тог
износа за 2013. годину је предвиђен износ од 150.000,00 динара, а за 2014. годину
износ од 200.000,00 динара, за 2015. годину износ од 100.000,00 динара.

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: примљена је понуда једног
понуђача и то за обадве партије. Понуђач је „NIŠAUTO TORINO“ D.O.O., Булевар
Николе Тесле бб, 18 000 Ниш, ПИБ 106059130.
Разлог за обуставу поступка: понуда понуђача „NIŠAUTO TORINO“ D.O.O., је
неприхватљива, јер исти није испунио обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке, прописане чланом 75. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама и
одређене конкурсном документацијом.
Када ће поступак бити поново спроведен: поступак јавне набавке ће бити поново
спроведен када се стекну законски услови и то као преговарачки поступак са
објављивањем јавног позива за подношење понуда, сагласно члану 35. став 1. тачка
1. Закона о јавним набавкама.

