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Ре гулаторна агенција за
слекдхжске комуникгци је
и поиланске услуге

Број : 1-02-4044-11 / 14-40
Датум: 16.12.2014.

Београд
Ha основу чл. 55, 109. и Прилога 3К Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број

124/12),
РЕГУЛАТОРНА АГЕИДИЈА ЗА ЕЛЕКТРОИСКЕ КОМУИИКАЦИЈЕ
H ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Вишњиliева број 8

објав.гвује

ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ОБУСТАВЈbАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ ИАБАВКЕ ДОБАРА —
СТРУЧИА ЛИТЕРАТУРА - ПАРТИЈА I

Наручилац — Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, улица

Вишњићева број 8, 11000 Београд. Интернет адреса Наручиоцаје: www.ratel.rs.

Врста Наручиоца: Остало. Наручилац је основан Законом

0

електронским комуникацијама

(„Службени гласник PC" број 44/10, 60/13 — одлука УС и 62/14), као регулаторно тело у области
електронских комуникација и поштанских услуга.

Предмет јавне набавке су добара — стручни часописи и електронске правне базе приписа,
мишљења и судске праксе - претплата за 2015. годину, no партијама.
Назив и ознака из општег речника набавке је 22200000 - Новине, ревије, периодичне
публикације и часописи.
Благовремено је поднета само једна понуда за Партију I— најмање no 1 (једнa) претплата на

стручне часописе „Привредни саветник" и„Регистар прописа" за 2015. годину од понуђача
„Привредни саветник" д.о.о. ул. Булевар Краља Александра бр. 86, 11000 Београд.
Понуђач је поднео своју понуду самостално.
Сагласно чл. 3, 105, 107. и 109. Закона, одбијена је као неприхватљива понуда број 1-02-404411/14-9 од 24.11.2014. године у 9.57 сати, понуђача „Привредни саветник" д.о.о. ул. Булевар Краља
Александра бр. 86, 11000 Београд и донета Одлуку 0 обустави поступка за Партију I— најмање no 1
(једна) претплата на стручне часописе „Привредни саветник" и„Регистар прописа" за 2015. годину, с
обзиром да понуђена цена од 58.181,82 динара прелази износ процењене вредности од 57.000 динара
без ПДВ.
Поступак ћ e бити поново покренут no истеку рока за подношење зактева за заштиту права.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Вишњиfiева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs

