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Број : 1-02-4044-11 / 14-41
Датум: 16.12.2014.

Београд
Ha основу чл. 55, 109. и Прилога 3К Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број
124/12),

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Вишњиђева број 8
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ОБУСТАВЈbАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА —
СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА - HAPTHJA VIII

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

Вишњиl-iева 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 јавнс набавкс су добара — стручни часописи и електронске правне базс приписа,
мишљења и судске праксс - претплата за 2015. годину, no партијама.
Назив и ознака из општег речника набавке је 22200000 - Новине, ревије, периодичне
публикације и часописи.
Процењена вредност за Партију VIII, најмање 1 (једнa) претплата na електронску збирку
прописа, службеник мишљења и судске праксе са приступом електронској бази прописа преко

интернет сервера „Indok" за 2015. годину од понуђача „Intermex" д.о.о., ул. Булевар војводе Мишића
37/II, 11000 Београд, износи 66.000 динара без ПДВ.
Сагласно члану 109. Закона 0 јавним набавка, обуставља се поступак јавне набавке добара —
стручни часописи и електронске правне базе приписа, мишљења и судске праксе - претплата за 2015.
годину, број 1-02-4044-11/14, обликованс no партијама, за Партију VIII — најмањс 1 (једна) претплата
ua електронску збирку nponuca, службених мишљења и судскс праксе са приступом електронској

бази nponuca преко интернет сервера „Indok" за 2015. годину од понуђача „Intermeк" д.о.о., ул.
Булевар војводе Мишиl-iа 37/II, 11000 Београд, јер нису испуњени услови за доделу уговора, односно
јер није достављена понуда.
У текућ ој години не ће се поново покретати 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

