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Републикд Србија

РАТЕЛ

Ре гуллторнд дгенцијд зд
епекТтwнске комуникиwје
и поилднске углуге

Број : 1-02-4044-12/ 14-5
Датум: 15.12.2014.

Београд
Ha основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник PC",
број 44/10 и 60/1 3-УС), члана 21. Статута Регулаторне агенција за електронске комуникације
и поштанске услуге („Службени гласник РС", број 125/11) и чл. 105. и 109. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС", број 124/12), директор Регулаторне агенција за
електронске комуникациј е и поштанске услуге доноси

ОДЛУКУ
0 обустави поступка јавне набавке
Обуставља се отворени поступак јавне набавке услуге — Закупа дела крова зграде за
смештање пријемне антене и дела просторије за смештање даљински управљане мерне
станице за три године, број 1-02-4044-12/14, из разлога који онемогу ћ авају да се поступак
јавне набавке оконча.
Обуставља се преговарачког поступка без објављивања позива за: Партију I- Закуп
дела крова зграде за смештање пријемне антене и дела просторије за смештање даљински
управљане мерне станице, на подручју Новог Сада у зони насеља Шангај, Партију II - Закуп
дела крова зграде за смештање пријемне антене и дела просторије за смештање даљински
управљане мерне станице, на подручју Новог Сада у зони насеља Сајлово, Партију III - Закуп
дела крова зграде за смештање пријемне антене и дела просторије за смештање даљински
управљане мерне станице, на подручју Новог Сада у зони насеља Нови Лединци.
У року од пет дана од коначности одлуке 0 обустави поступкајавне набавке, објавити
обавештење 0 обустави поступкајавне набавке.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Преговарачки поступак без објављивања позива јавне набавке услуге — Закупа дела
крова зграде за смештање пријемне антене и дела просторије за смештање даљински
управљане мерне станице за три године, покренут је Одлуком 0 покретању поступка јавне
набавке, број 1-02-4044-12/14 од 17.11.2014. године. Процењена вредност јавне набавке

услуге — Закупа дела крова зграде за смештање пријемне антене и дела просторије за
смештање даљински управљане мерне станице за три године, број 1-02-4044-12/14, износи
3.000.000 динара без ПДВ.
У Извештају Комисије 0 стручној оцени понуде бр. 1-02-4044-12/14-4 од 10.12.2014.
године (у даљем тексту: Извештај) између осталог је наведено:
• Пошто је покренут преговарачки поступак без објављивања позива, Комисија је
имала намеру да предложи, да се позову следе ћ а 3 понуђача, да доставе своје понуде,
u то: за Партију I- Електропривреда Србије, Панонске термоелектране-топлане,
Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад;за Партију II - ЈКП „Лисје", Народног
фронта 53, 21000 Нови Сад; за Партију III - ЈКП Водовод и канализација, Масарикова
17, 21000 Нови Сад.
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• Пре позивања, усменим путем, је ступљено у контакт са наведеним потенцијалним
понуђачима, како се не би поновила ситуација из јавне набавке бр. 1-02-4042-15/14,

када није пристигла нити једна понуда. Комисија је договорила састанак са
овлашћеним представницима „ЈКП Водовод и канализација" из Новога Сада, који је
организован 05.12.2014. године, у Новом Саду, у просторијама „ЈКП Водовод и
канализација". Овлаш ћени представници овога комуналног предузећа су одмак
изашли са тезом да не постоје ни минималне шансе, да они учествују у поступку

јавне набавке, односно не постоји могу ћ ност да прибаве све обавезне доказе
пробисане чл. 75. Закона. Предложено је да ово комунално предузе ће прибави
сагласност Града Новога Сада, као титулара њикове имовине, и да се тражени
простор изда у закуп Агенцији. Наравно та процедура никако није скопчана сајавном

набавком, тако да престаје потреба са спровођењем преговарачког поступка без
објављивања позива.
• Позвани понуђачи за Партије I u II, nucy прихватили ни сасатанак са представницима
Агенцији, и децидирано су одбили да he ce jaBuTu na jaBny набавку коју би ик
Агенција, као Наручилац у смислу Закона, позвала. Идеја је да се са наведеним
потенцијалним понуђачима ипак некако ступи у контакт, и да се покуша да се убеде
да се на основу сагласности титулара њикове имовине, као у случају „ЈКП Водовод
и канализација", закључи уговор о закупу дела њиковог простора.
Полазећи од информација до којих се дошло, што телефонским путем, што на
наведеном састанку, као и чињенице да у отвореном поступку јавне набавке бр. 1-02-404215/14 није примљена нити једна понуда, Комисија сматра да нема смисла спроводити

поступак jaBne набавке закупа дела крова зграде за смештање пријемне антене H дела
просторије за смештање даљински управљане мерне станице за три године, те је предложила

да се у складу са чл. 109. Закона, поступак јавне набавке обустави из објективник и
доказивик разлога, који се нису могли предвидети у време покретање набавке, a који
онемогућавају да се поступакјавне набавке оконча.
Поступак набавке спроведен сходно чл. 36. став 1. тачка 1) Закона, ua разлога што у
отвореном поступку јавне набавке бр. 1-02-4042-15/14, није примљена нити једна понуда за
све три партије.
Ha основу Извештаја, сагласно члану 109. a y вези са чл. 105. Закона о јавним
набавкама, донетаје одлука као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против ове одлуке може ce uajaBuTu захтев за заштиту права
понуђача у року од 10 дана од дана њеног доношења, у складу ca одредбама Закона o jaBuuM
набавкама.

Доставити:
- Сектору за економске послове и анanизу тржишта;

Регулаторна агенција за електронске комуникаш+је i i поштанске услуге
Вишњиfiiева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs

Страна 2 од 2

