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Број : 1-02-4042-20/ 19-42
Датум: 10.10.2019.
Београд
Иа основу чл. 116. и Прилога ЗИ Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС",
бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
РЕГУЛАТОРИА АГЕПЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОИСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
11103 Београд, улица Палмотићева број 2
обј ављуј е
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЈbУЧЕНОМ УГОВОРУ
Наручилац — Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге,

улица Палмотићева број 2, 11000 Београд. Интернет адреса Паручиоцаје: www.ratel.rs;
Врста Иаручиоца: 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 поштанских услуга;
Предмет јавне набавке су услуге — одржавање службених возила марке Опел, за
период од три године, Партија IV;
Назив и ознака из општег речника набавке је 501 10000-9-Услуге поправки и
одржавања моторних возила и припадајуће опреме;
Уговорена вредност износи 550.000,00 динара без ПДВ за три године;
Критеријум за доделу уговораје најнижа понуlјена цена;
Примљенајеједна понуда којаје оцењена као прикватљива;
Понуђена цена износи 396.295,00 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-404220/19-17 од 29.8.2019. године у 9.23 часова, понуђача „Ауто xyba Компресор продаја
аутомобила" д.о.о. ул. Жоржа Клемансоа број 19, Београд;
Одлука о додели уговораје донета 16.9.2019. године, а објављенаје 17.9.2019. године;
Уговор о јавној набавци је закључен дана 9.10.2019. године, са понуlјачем „Ауто кућа
Компресор продаја аутомобила" д.о.о. ул. Жоржа Клемансоа број 19, Београд;
Подаци о понуђачу: Ауто кућа „Компресор продаја аутомобила" д.о.о., са седиштем у
Београду, улица Жоржа Клемансоа број 19, кога заступа директор Мирјана Мичић;
ПИБ: 104128245; матични број: 20060875; рачун број: 275-10220794404-98 код

„Societe Generale bank" а.д.; шифра делатности: 4511;
Уговор ступа на снагу дана 19.10.2019. године и остаје на снази најдуже до
19.10.2022. године или до утрошка обезбеђеник средстава из Финансијског плана наручиоца
за ову набавку, у зависности од тога који се услов први испуни.
СЛУЖБЕИИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Слоббдан Матовиli
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