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Број : 1-02-4044-11 / 14-5
Датум: 17.11.2014.

Београд
Ha основу чл. 36, 55. став 1. тачка 7) и Прилога ЗЕ Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС", број 124/12), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 102-4044-11/14-2 од 06.11.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 102-4044-11 / 14-3 од 06.11.2014. године,

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА
ЗА ЕЛЕКТРОИСКЕ КОМУИИКАЦИЈЕ H ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Вишњиliева број 8

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЈbИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда објављује Наручилац — Регулаторна агенција за електронске
комуникације и поштанске услуге, улица Вишњи ћева број 8, 11000 Београд. Интернет адреса

Наручиоцаје: www.ratel.rs.
2. 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 електронских комуникација и поштанскик ycnyra.

3.Додела уговора 0 jaBuoj набавци се спроводи у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда;
4. Предмет јавне набавке је набавка добара — Стручни часописи и електронске правне
базе приписа, мишљења и судске праксе - претплата за 2015. годину, за редовне потребе

запослених у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске ycnyre a
према спецификацији и карактеристикама датим у конкурсној документацији.
Назив и ознака из општег речника набавке је 22200000 - Новине, ревије, периодичне
публикације и часописи.
5. Разлози за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда: из разлога повезаних са заштитом искључивик права, пошто набавку може извршити

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

www.ratel.rs

само одређени понуi-јач, сходно одредбама члана 36. став. 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама, a y складу са добијеним мишљењем Управе зајавне набавке од 04.11.201 4.године;

6. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд,
Вишњиfiева број 8, позива:
- ,,Привредни саветник" д.о.о. ул. Булевар Краља Александра бр. 86, 11000 Београд за
Партију I— најмање no 1 (једна) претплата на стручне часописе „Привредни саветник" и
„Регистар прописа" за 2015. годину;
- Понуђача „Рачуноводство" д.о.о. ул. Његошева бр. 19, 11000 Београд за Партију II —
најмање 1 (једна) претплата на часопис „Рачуноводствена пракса" за 2015. годину;
- Понуђача „Информативно пословни центар" ул. Вишеградска бр. 6/2, 11000 Београд
за Партију 11I — најмање no 1 (једна) претплата на стручне часописе „Буцетски практикум" и
„Финасијски ревизор" за 2015. годину;

- Понуђача „GLOSARIJUM" yn. Pure од Фере бр. 12, 11000 Београд за Партију IV —
најмање 1 (једна) претплата на стручни часопис „Избор судске праксе" за 2015. годину;

- Понуђача „Cekos In" д.о.о. ул. Светогорска бр. 28, 11000 Београд за Партију V—
најмање 3 (три) претплате на стручни часопис „Информатор"за 2015. годину и најмање 16
(шеснаест) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске праксе

са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „Ekspert Internet" за 2015.
годину;

- Понуђача „ParagrafCo" д.о.о. ул. Таковска 42, 11000 Београд за Партију VI — најмање 1
(једна) претплата на стручни часопис „Буцетски инструктор" за 2015. годину и најмање 24
(двадесетчетири) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске

праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „Paragraf Lex" за
2015. годину;
- Понуђача „Инг-Про" д.о.о. ул. Веле Нигринове број 1 бa, 11000 Београд за Партију VII
— најмање 5 (пет) претплата na електронску збирку прописа, службених мишљења и судске

праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „Propisi.net " aa 2015.
годину, (од тога 1 (једна) - у пакету са Јавним набавкама);

- Понуђача „Intermeк" yn. Булевар војводе Мишиfiа 37/II, 11000 Београд за Партију VII1
— најмање 1 (једна) претплата на електронску збирку nponuca, службених мишљења и судске

праксе са приступом електронској бази nponuca преко интернет сервера „Indok" за 2015.
годину.
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