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Број : 1-02-4047-24/ 14-13
Датум: 04.11.2014.

Београд
Ha основу члана 109. и Прилога 3К Закона ојавним набавкама („Службени гласник РС", број
124/12),
РЕГУЛАТОРИА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУПИКАЦИЈЕ
И ПОШТАИСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Вишњи6ева број 8

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

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

Вишњићева број 8, 11000 Београд. Интернет адреса Наручиоцаје: www.ratel.rs;
Врста Наручиоца: Остало. I-Iаручилац је основан Законом о 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;
Предметјавне набавке су добара — стубови, антенски, монтажно-демонтажни;
Назив и ознака из општег речника набавке је 44212225-2 — Стубови;
Процењена вредност јавне набавке добара — стубови, антенски, монтажно-демонтажни, број
1-02-4047-24/14, износи 2.000.000,00 динара без ПДВ;

Благовремено је поднета само једна понуда од понуђача „Kodar inženjering" д.о.о., ул. Ауто
пут за Загреб 41 и, 11077 Нови Београд, заведена под бројем 1-02-4047-24/14-9 од 04.11.2014. године у
9.36 часова;
Сагласно члану 109. Закона о јавним набавкама, Наручилац доноси одлуку о обустави
поступкајавне набавке, на основу извештаја о стручној оцени пон уд а, уколико нису испуњени услови
за доделу уговора, односно у овом случају Наручилац је донео од,пуку о одбијању понуде као
неприхватљиве и о обустави поступкајавне набавке с обзиром даје цена из понуде од 20.250,00 евра,
што је према званичном средњем курсну динара у односу на евро Народне банке Србије од 119,1121
на дан отварања понуде, износило 2.412.020,02 динара без ПДВ, прелазила износ процењене
вредности јавне набавке од 2.000.000,00 динара без ПДВ.
По коначности одлуке о обустави поступкајавне набавке, 6иfiie покренут нови поступакјавне
набавке.
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Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуг
Вишњиfiiева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs

