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Репубпика СрбиЈа

РАТЕЛ

Ре гулаторна агенци ј а за
иекrронске коnуниквци ј е
H поцпанскеуслуге

БрОј : 1-02-4042-1 8/15-38
Датум: 28.07.2015.

Београд
Ha ОснОву члана 109. и Прилога 3К Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник
Рс " , брОј 124/12 и 14/15),

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Вишњиfiева број 8
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Наручилац — Регулаторна агенција за електрОнске комуникације и пОштанске услуге,

улица Вишњићева број 8, 11000 Бе0град. Интернет адреса Наручи0цаје: www.ratel.rs;

Врста Наручи0ца: Остало. Наручилац је основан Законом о електронским
комуникацијама („Службени гласник РС" број 44/10, 60/13 — одлука УС и 62/14), ка0
регулаторн0 тело у области електронских комуникација и поштанских услуга;
Предметјавне набавке су услуге — Путно осигурање (Партија III);
Назив и Ознака из општег речника набавке је 66512000-2 Услуге осигурања од незгоде
и услуге здравственог Осигурања;
Процењена вредност јавне набавке услуга — Путно осигурање (Партија III), брОј 102-4042-18/15, износи 50.000 динара без ПДВ;

БлагОвремено су пОднете две понуде, од понуђача „Wiener Stadtische" осигурање а.д.,
ул. ТрешњинОг цвета број 1, Нови Београд, кОјаје заведена под бројем 1-02-4042-18/15-14 од
26.06.2015. гОдине у 12.34 часова и од понуђача „ДДОР НОви Сад" а.д.о., Огранак филијапа
Београд, ул. Булевар Михајла Пупина број 115в, 11070 Београд, која је заведена пОд брОјем
1-02-4042-18/15-16 Од 29.06.2015. године у 9.24 часОва;
Сагласн0 члану 109. Закона о јавним набавкама, Наручилац доноси одлуку о Обустави

поступка јавне набавке, на Основу извештаја о стручној Оцени понуда, уколик0 нису
испуњени услови за доделу уговора, односно у овом случају Наручилац је донео одлуку о
одбијању обе понуде ка0 неприхватљиве и о обустави поступка јавне набавке, с обзиром да
обе понуде садрже битан недостатак из чл. 106. ст. 1. тач. 5) Закона ојавним набавкама.

По коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, би ће покренут нови
поступакјавне набавке.

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

www.ratel.rs

