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Бе0град
На ОенОву чл. 17. Закона 0 електрОнским кОмуникацијама („Сл. глаеник РС", бр. 44/10,
60/ 1 3 -уС и 62/14), чл. 21. Статута РегулатОрне агенције за електрОнеке кОмуникације и
пОштанеке услуге („Сл. глаеник РС", бр. 125/14 и 30/16), чл. 109. ст. 1. Закона 0 јавним
набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗакОн) и Извештаја
КОмиеије зајавну набавку бр. 1-02-4042-7/20-6 Од 24.08.2020. године, директор РегулатОрне
агенције за електрОнеке кОмуникације и пОштанске уелуге (у даљем текету: наручилац),

дОн0еи

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
у отвореном поступку за јавну набавку услуга - Одржавање телескопских стубова и
антенске инсталације на мерним возилима, на три године
бр. 1-02-4042-7/20

Обуетавља ее ОтвОрени п0етупак јавне набавке услуга - Одржавање телескопских
стубова и антенске инсталације на мерним возилима, на три године, бр. 1-02-4042-7/20.

Образложење
На ОенОву Одлуке 0 пОкретању ОтвОреног п0етупка бр. 1-02-4042-7/20 Од 16.03.2020.

гОдине, за јавну набавку уелуга - Одржавање телескопеких стубова и антенске инсталације на

мерним возилима, на три године, назив и Ознака из општег речника набавки: Уелуге одржавања
телекОмуникационе опреме - 50330000, прОцењене вреднОсти 1.500.000 динара, наручилац је
дОне0 Решење 0 ОбразОвању КОмиеије за јавну набавку бр. 1-02-4042-7/20-1 Од 16.03.2020.
гОдине, кОја је припремила КОнкурену дОкументацију бр. 1-02-4042-7/20-3 Од 21.07.2020.
године и иетовремен0 Објавила ПОзив за пОднОшење пОнуда и КОнкурену дОкументацију, на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручи0ца.
КОмиеија за јавну набавку је, дана 21.08.2020. гОдине, епрОвела п0етупак отварања
пОнуда, о чему је еачинила Записник 0 Отварању пОнуда бр. 1-02-4042-7/20-5 Од 21.08.2020.

године а накОн тОга приетупила прегледу и етручнОј оцени пОнуда, 0 чему је сачинила

Извештај 0 етручнОј Оцени пОнуда бр. 1-02-4042-7/20-6 Од 24.08.2020. гОдине, у кОјем је

кОнетатован0:
-

да благОвремено, тј. до дана 21.08.2020. гОдине, д0 10:00 часОва, није примљена
ниједна пОнуда;
да ниеу иепуњени уелОви за дОделу угОвОра, јер није прибављена ниједна
прихватљива пОнуда, теје КОмиеија зајавну набавку предлОжила наручиоцу
дОношење Одлуке о Обуетави п0етупка, у екладу еа чл. 109. ет. 1. ЗакОна.
На ОснОву Извештаја 0 етручнОј Оцени пОнуда, дОнетаје Одлука ка0 у диепОзитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке мОже се поднети захтев за заштиту права,
у рОку од 10 дана од дана објављивања одлуке на ПОрталу јавних набавки.
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