РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА
Регионално одељење за
материјалне ресурсе - Крагујевац
Број: 400-404-01-00039/2015-I4008
датум: 04.06.2015.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),

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.poreskauprava.gov.rs
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 2. Закона о јавним набавкама
Врста предмета: Добра (4Д/2015)
Опис предмета: набавка добара – закуп магацинског простора за потребе Пореске управе
Регионалног одељења Крагујевац;
Назив и ознака из општег речника набавки је 70220000- услуга давања у закуп других
некретнина осим стамбених у најам или закуп.
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Члан 36 став 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама- ако због техничких, односно уметничких
разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права,
набавку може извршити само одређени понуђач.
Пореска управа Регионално одељење Крагујевац је закупац магацинског простора, по
Уговору број 464-1-00086/2010 од 19.08.2010.године, закљученим са закуподавцем Привредно друштво ''СОБОВИЦА'' ДОО, Церовац, општина Крагујевац. Магацински
простор чини комплекс затворених објеката и отворени простор, од чега три затворена
објекта у укупној површини од 3.097 м2 користи Пореска управа а површина закупљеног
отвореног простора је променљива и утврђује се записнички сваког месеца. Роба која је
складиштена у закупљеним објектима и у отвореном делу магацина је претежно роба одузета
по решењима теренске контроле, принудне наплате, коју чине углавном транспортна
средства (камиони, аутомобили, приколице) затим разне алатне машине, машине за плетење
и друга крупна роба, Пореске полиције, роба у својини Републике Србије и расходована роба
Пореске управе.
Због велике количине робе која се налази у садашњем магацину Пореске управе Регионалног
одељења Крагујевац и коју је потребно издвојити посебна финансијска средства, неопходна
за могуће пресељење, Пореска управа Регионално одељење Крагујевац се обратила се
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Управи за јавне набавке дописом број 400-404-01-00020/2015-I4008 од 12.03.2015.године, са
захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда, сагласно члану 36 став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама са
садашњим закуподавцем који је исто тако заинтересован за учешће у поступку јавне набавке.
Управа за јавне набавке, дописом број 404-02-1002/15 од 25.03.2015.године, дала је
мишљење да има основа за примену преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда те су се у складу са тим стекли услови за покретање предметног
поступка.
Назив и адреса лица којима ће Наручилац послати позив за подношење понуда:
Привредно друштво ''СОБОВИЦА'' ДОО, Церовац, општина Крагујевац.
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