РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број 404-01-00346/2017-J0115
Датум: 01.11.2017. године
Београд
На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр.
124/12, 14/15 и 68/15) и на основу Решења Владе Републике Србије о постављењу
вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе, 24 број: 119-8836/2017 од
14.09.2017. године и Решења о преносу овлашћења, број: 000-119-00-05556-10-2/2015I0001, од 03.08.2017. године, в.д. помоћника директора Сектора за материјалне ресурсе
доноси:
ОДЛУКУ
o обустави поступка јавне набавке мале вредности, број ЈН 000/11/2017
I ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности добра - средства и
опрема за заштиту на раду - ХТЗ опрема, за коју је позив за подношење понуда објављен
17.10.2017. године.
II Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца року од 3 дана од дана доношења.
III Наручилац ће обавештење о обустави поступка објавити на Порталу јавних
набавки, у року од 5 дана од коначности одлуке.
Образложење
Пореска управа - Наручилац је дана 16.10.2017. године донео Одлуку о
покретању поступка јавне набавке мале вредности добра – средства и опрема за заштиту
на раду - ХТЗ опрема, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама. Редни број
јавне набавке ЈН 000/11/2017.
Позив за подношење понуда објављен је 17.10.2017. године на Порталу јавних
набавки и сајту наручиоца.
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној
оцени понуда бр. 404-01-00346/2017-Ј0115 од 26.10.2017. године, Комисија за јавну
набавку је констатовала следеће:
Предмет јавне набавке, назив: добра – средства и опрема за заштиту на раду - ХТЗ
опрема, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.
Назив и ознака из општег речника набавке: 18100000-радна одећа, специјална радна
одећа и прибор, 18143000-заштитна опрема, 18830000-заштитна обућа, 18400000-посебна
одећа и прибор.
Набавка је предвиђена Законом о буџету РС за 2017. годину („Сл. гласник РС“,
бр. 99/2016) Глава: 16.2, Функција 110, Економска класификација: 426 – нематеријална
имовина, конто 426124.
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Јавна набавка је предвиђена Планом јавних набавки за 2017. годину, друга
измена и допуна, број: 000-401-00-00278/2016-J0115 од 20.07.2017. године, за класу 4,
под редним бројем 1.17 – добра.
Процењена вредност јавне набавке:2.083.333,33 динара без ПДВ.
Основни подаци о понуђачу: До истека рока за подношење понуда 26.10.2017. године
није приспела ниједна благовремена понуда, о чему је сачињен Записник о отварању
понуда број: 404-01-00346/2017-Ј0115, у коме је исто констатовано.
На основу наведеног, Комисија за јавну набавку предложила је обуставу
поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.
Разлози за обуставу поступка јавне набавке: Наручилац обуставља поступак јавне
набавке у складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама јер нису испуњени
услови за доделу уговора – није приспела ниједна благовремена, одговарајућа и
прихватљива понуда.
Oдлука о обустави поступка биће објављена на Порталу јавних набавки и на сајту
Наручиоца, у складу са чланом 109. став 3. Закона о јавним набавкама.
Обавештење о обустави поступка биће објављено на Порталу јавних набавки и на
сајту Наручиоца, у складу са чланом 109. став 4. Закона о јавним набавкама.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права у року од
5 дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки
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