РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број 404-01-00518/2015-И0116
Дана: 11.12.2015. године
Београд
На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр.
124/12) и Решења 24 број 119-9336/2015 од 04.09.2015. године, в.д помоћника директора
Пореске управе за материјалне ресурсе Видоје Јевремовић, доноси:

ОДЛУКУ
o обустави поступка јавне набавке број 61/2015
Обуставља се поступак јавне набавке услуга – одржавање система за
вентилацију, електро уређаја и клима уређаја са обезбеђеним деловима у објектима
Пореске управе – Централа, у отвореном поступку јавне набавке:
Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручиоца у року од 5 дана од дана коначности одлуке.
Образложење
Назив и адреса наручиоца, односно пословно име: Министарство финансија, Пореска
управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5.
Интернет страница наручиоца: www.purs.gov.rs.
Врста наручиоца: Орган државне управе
Број и датум доношења одлуке о покретању поступка: 404-01-00518/2015-И0116 од
05.11.2015. године.
Врста предмета: услуге
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуга –
одржавање система за вентилацију, електро уређаја и клима уређаја са обезбеђеним
деловима у објектима Пореске управе – Централа, предвиђена Законом о буџету РС за
2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 142/14 од 25.12.2014.) Глава: 16.2, Функција 110,
Економска класификација: 425 – текуће поправке и одржавање, 425225 – услуге
одржавања опреме за домаћинство.
Јавна набавка је предвиђена финансијским планом и Планом јавних набавки за
2015. годину од 21.01.2015. године, класа 4 - услуге, редни број 1.10.
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Набавка није обликована по партијама.
Назив и ознака из општег речника набавке:
50532000 - услуге поправке и одржавања електричних уређаја, апарата и припадајуће
опреме,
50730000 – услуге одржавања расхладних група.
Процењена вредност јавне набавке: 2.308.333,33 динара без ПДВ-а, за 2015. годину
8.333,33 динара без ПДВ-а, за 2016. годину 1.200,000,00 динара без ПДВ-а и за 2017.
годину 1.100.000,00 динара без ПДВ-а.
Разлози за обуставу поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком број 404-01-00518/2015-И0116 од
05.11.2015. године за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних
набавки 05.11.2015. године. Благовремено до 12:00 часова 07.12.2015.године није
приспела ни једна понуда:
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 понуда.
Ова одлука биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца у року од 3 дана од дана доношења у складу са чланом 109. став 3. Закона о
јавним набавкама.
Обавештење о обустави поступка биће биће објављено на Порталу јавних набавки,
у складу са чланом 109. став 4. Закона о јавним набавкама, у року од 5 дана од
коначности одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може у складу са чланом 149. Закона о јавним
набавкама, поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана пријема.

2

