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Број : 1-02-4047-20/19- 1 5
Датум: 11.10.2019.
Београд
На основу чл. 116. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС",
бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
РЕГУЛАТОРИА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОИСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАИСКЕ УСЛУГЕ
11103 Београд, улица Палмотићева број 2
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЈbУЧЕНОМ УГОВОРУ
Наручилац — Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге,

улица Палмотићева број 2, 11000 Београд. Интернет адреса Наручиоцаје: www.ratel.rs;
Врста Наручиоца: Остало. Наручилац је основан Законом о електронским
комуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закон), као
регулаторно тело у области електронских комуникација и поштанскик услуга;
Предмет јавне набавке су услуге — одржавање уређаја за заштиту од пожара у
објектима и службеним возилима Агенције, на две године;
Назив и ознака из општег речника набавке је 50413200 — Услуге поправке и
одржавања ватрогасне опреме;
Уговорена вредност износи 700.000,00 динара без ПДВ за две године;
Критеријум за доделу уговораје најнижа понуђена цена;
Примљене су две понуде, од којих је једна оцењена као прикватљива;
Највиша цена код поднетих понуда износи 160.200,00 динара без ПДВ, сагласно

понуди број 1-02-4047-20/19-9 од 11.9.2019. године у 9.20 сати, понуђача „Antiplaм" д.о.о.,
ул. Бранка Момирова бр. 21, 11210 Београд;
Најнижа цена код поднетих понуда износи 123.120,00 динара без ПДВ, сагласно

понуди број 1-02-4047-20/19-7 од 9.9.2019. године у 11.01 сати, понуђача „Fu11 Protect" д.о.о.,
ул. Немањина бр. 4, 11000 Београд;
Одлука о додели уговораје донета 20.9.2019. године, а објављенаје 23.9.2019. године;

Уговор о јавној набавци је закључен дана 7.10.2019. године, са понуђачем „Antiplaм"
д.о.о., ул. Бранка Момирова бр. 21, 11210 Београд;

Подаци о понуђачу: „Antiplaм" д.о.о., ул. Бранка Момирова бр. 21, 1 12 10 Београд,
кога заступа Вукадин Антић, директор;
ПИБ: 100246186; матични број: 17099124; број рачуна: 104-1051-10 код „АИК Банка"
а.д.; шифра делатности: 9529; обвезник ПДВ: да;
Уговор ступа на снагу следећег дана од дана потписивања и остаје на снази најдуже
две године или до утрошка обезбеђених средстава из Финансијског плана наручиоца за ову
набавку, у зависности од тога који се услов први испуни.
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Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотиtiева 2, 1 1 103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 01 1 3232 537
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