І ui i °i i i i i i i iдmii

Репубnикд Србијд

РАТЕЛ
Регуллторнл лгенциІл зл
елекТронске комryниклције
и поиплнске услуге

Број : 1-02-4047-23/ 14-19
Датум: 27.11.2014.

Београд
Ha основу члана 109. и Прилога 3К Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС", број 124/ 1 г),

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Вишњиliева број 8

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЗА ПАРТИЈУ 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 о електронским
комуникацијама („Службени гласник PC" број 44/10, 60/13 — одлука УС и 62/14), као
регулаторно тело у области електронскик комуникација и поштанскик ycnyra;
Предмет јавне набавке мале вредности, обликоване no партијама, су добра — каблови,
конектори, антене, адаптери и опрема за антенске инсталације;
Назив и ознака из општег речника набавке је: 31330000 - Коаксијални каблови,
32421000 - Мрежни каблови, 31700000 - Електронски, електромеханички и електротекнички
материјал, 32352000 - Антене и рефлектори;
Процењена вредностјавне набавке износи 600.000,00 динара без ПДВ, од чега:
Партија I— Каблови, конектори и адаптери — процењена вредност износи 350.000
динара без ПДВ;
Партија II — Антене и опрема за антенске инсталације — процењена вредност износи
250.000 динара без ПДВ;
Благовремено су поднете две понуде: број 1-02-4047-23/14-10 од 13.11.2014. године у
9.40 часова, од понуђача „Crony" д.о.о., ул. Сурчински пут 1 М, 11077 Нови Београд и број

1-02-4047-23/14-11 од 13.11.2014. године у 9.53 часова, од понуђача „BEL SYSTEMS" д.о.о.,
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Вишњиfiiева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 01 1 3242 673

www.ratel.rs

ул. Скендер Бегова брОј 1 Іа 11000 Бе0град кОје су Оцењене ка0 неодговарајуfiiе a самим тим и
као неприкватљиве;

Саглаен0 члану 109. Закона 0 јавним набавкама, Наручилац доноеи Одлуку 0 Обуетави
пОступка јавне набавке, на ОснОву извештаја 0 етручнОј Оцени пОнуда, укОлик0 нису
иепуњени уелОви за дОделу угОвОра, Односн0 у ОвОм елучају Наручилац је дОне0 Одлуку 0
Одбијању Обе д0етављене пОнуде ка0 неприхватљиве и 0 Обуетави п0етупка јавне набавке за
Партију I— Каблови, конектОри и адаптери, е Обзиром да пОнуде пОнуђача неиепуњавају све
захтеване текничке епецификације из кОнкурсне дОкументације.

По кОначнОсти Одлуке 0 Обуетави п0етупка јавне набавке, биliе пОкренут нови
п0етупакјавне набавке.

Регулаторна агенција за електронске комуника ције и поштанске услуге
Вишњиt~ ева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs
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