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Број : 1-02-4047-3/1 5-62
Датум: 07.05.2015.

Београд
Ha основу члана 109. и Прилога 3К Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС", број 124/12 и 14/15),

РЕГУЛАТОРИА АГЕПЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОИСКЕ КОМУИИКАЦИЈЕ
H ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Вишњићева број 8
објав.пује
ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЗА ПАРТИЈУ Х

Наручилац — Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге,

улица Вишњи ћ ева 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 услуга;
Предмет јавне набавке мале вредности, обликоване no napTujaMa. cy ycnyre —
одржавање, текнички преглед и прање службеник возила;
Назив и ознака из општег речника набавке је: 501 10000-9-Услуге поправки и
одржавања моторних возила и припадајуће опреме, 71631200-2 Услуге техничког прегледа
возила, 50112300-6 Прање аутомобила и сличне услуге;
Процењена вредност јавне набавке износи 3.080.000,00 динара без ПДВ, од чега за
Партију Х- Прање возила, 150.000 динара без ПДВ;
За Партију Х- Прање возила, благовремено је поднета само једна понуда, број 1-024047-3/15-23 од 16.04.2015. године у 9.22 часова, од понуђача „Центар Бобан" д.о.о. ул.
Дунавска бр. 13 11000 Београд;
Сагласно члану 109. Закона о јавним набавкама, Наручилац доноси одлуку

0

обустави

поступка јавне набавке, на основу извештаја 0 стручној оцени понуда, уколико нису
испуњени услови за доделу уговора, односно у овом случају Наручилац је донео одлуку 0
обустави поступка јавне набавке за Партију Х- Прање возила, с обзиром да је понуда
одбијена као непихватљива јер је садржала битне недостатке који су утврђени на отварању

понуда;
По коначности одлуке
поступакјавне набавке.

0

обустави поступка јавне набавке, би ћ е покренут нови
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Регулаторна агенција за е л ектронске комуникаitије H nЮ jji ј а нске yc.i \ i е
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