Број: 1-02-4044-3/13-18
Датум: 14.01.2014.
Београд
На основу чл. 55, 109. и Прилога 3К Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/12),
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
11000 Београд, Вишњићева број 8
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
– ИНДИКАТОРИ О УПОТРЕБИ ИНФОРМАЦИОНО – КОМУНИКАЦИОНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Наручилац – Републичка агенција за електронске комуникације, улица Вишњићева
број 8, 11000 Београд. Интернет адреса Наручиоца је: www.ratel.rs;
Врста Наручиоца: Остало. Наручилац је основан Законом о електронским
комуникацијама Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/10
и 60/13-УС), као регулаторно тело у области електронских комуникација;
Предмет јавне набавке су услугe – индикатори о употреби информационокомуникационих технологија у Републици Србији.
Назив и ознака из општег речника набавке је 79300000 – Услуге истраживања тржишта
и привреде; анкетирање и статистички подаци.
Укупна процењена вредноста јавне набавке услуга – индикатори о употреби
информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, број 1-02-4044-3/13,
износи 3.000.000 динара без ПДВ.
Благовремено је поднетa само једна понуда и то од понуђача Републички завод за
статистику Србије, 11000 Београд, ул. Милана Ракића број 5.
Понуђач је поднео своју понуду са подизвођачем „Stata konsalting“ д.о.о. 11000
Београд ул. Шуматовачка број 27/I/4.
Сагласно чл. 3, 105, 107. и 109. Закона, одбијена је као неприхватљива понуда број 102-4044-3/13-13 од 27.12.2013. године у 9.53 сати, понуђача понуђача Републички завод за
статистику Србије, 11000 Београд, ул. Милана Ракића број 5 и донета Одлуку о обустави
поступка, с обзиром да понуда садржи битне недостатке, односно подизвођач није доставио
Уверење Основног суда у Београду и Посебног одељења Вишег суда у Београду, као доказ да
није осуђиван за неко од кривичних дела и Уверење надлежне локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, и на тај начин није доказао
обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 2) и 4) Закона за учешће у поступку јавне набавке.
Поступак ће бити поново покренут у 2014. години, по Плану набавки и Финансијском
плану за 2014. годину.
ДИРЕКТОР
др Милан Јанковић
Републичка агенција за електронске комуникације
Вишњићева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673
www.ratel.rs

