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Број: 1-02-4044-1 1/14-38
Датум: 16.12.2014.

Београд
Ha основу чл. 116. u Hpunora ЗИ Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник РС", број

124/12),

РЕГУЛАТОРИА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОIУIУИИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, ВишњиБева број 8
објав.гbује
ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ЗАКЈbУЧЕНОМ УГОВОРУ — ПАРТИЈА VI

Наруиилац — Регулаторна агенција за електронске комуникације ii поштанске услуге, улица

Вишњи ћ ева број 8, 11000 Београд. Интернет адреса Наручиоцаје: www.ratel.rs.

Врста Наручиоца: Остало. Наручилац је основан Законом

0

електронским комуникацијама

(„Службени гласник РС" број 44/10, 60/13 — одлука УС и 62/14), као регулаторно тело у области
електронских комуникација и поштанских услуга.

Предмет јавне набавке су добара — стручни часописи и електронске правне базе

npunuca,

мишљења и судске праксе - претплата за 2015. годину, no партијама.
Назив и ознака из општег речника набавке је 22200000 - Новине, ревије, периодичне
публикације и часописи.

Уговорена вредност за Партију VI, 1 (једна) претплата i-ia стручни часопис „Буџетски
инструктор" за 2015. годину и најмање 24 (двадесетчетири) претплате на електронску збирку
прописа, службених мишљења и судске праксе ca приступом електронској бази nponuca преко

интернет сервера „Paragraf Lex" за 2015. годину од понуђача „ParagrafCo" д.о.о. ул. Таковска 42,
11000 Београд, износи 235.600 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4044-11/14-14 од
27.11.2014. године у 9.25 сати.
Критеријум за доделу уговораје најнижа понуђена цена.
Благовремено је поднета само једна понуда за Партију VI u то од понуђача „ParagrafCo" д.о.о.
ул. Таковска 42, 11000 Београд.
Понуђач је поднео своју понуду самостално.
Одлука 0 додели уговораје донета 02.12.2014. године.
Одлука 0 додели уговора објављена је на Порталу Управе за јавне набавке дана 02.12.2014.
године.
Уговор је закључен 16.12.2014. године.
Подаци 0 добављачу: „ParagrafCo" д.о.о., из Београда улица Таковска број 42, кога заступа
директор Братислав Милованови ћ ; број рачуна: 265-1100310000283-73 код „Raiffeisen Bank"; ПИБ:
100207921; матични број: 17235915; шифра делатности: 5814.
Уговор остаје на снази до 31.12.2015. године.

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

www.ratel.rs

