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Реryлаторнл аггнција зл
елекдwнске комуниклције
и поштлнске услуге

Број : 1-02-4042-17/ 14-13
Датум: 18.11.2014.

Београд
Ha основу чл. 116. и Прилога ЗИ Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС",
број 124/12),

РЕГУЛАТОРНА АГЕПЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОИСКЕ КОМУПИКАЦИЈЕ
H ПОШТАИСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Вишњи ћ ева број 8

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ЗАКЈbУЧЕНОМ УГОВОРУ

Наручилац — Регулаторна агенција за електрОнске комуникације и поштанске услуге,

улица Вишњићева број 8, 11000 Бе0град. Интернет адреса Наручиоцаје: www.ratel.rs;

Врста Наручиоца: Остало. Наручилац је основан Законом о електронским
комуникацијама („Службени гласник PC" број 44/10, 60/13 — одлука УС и 62/14), као
регулаторно тело у области електронских комуникација и поштанских услуга;

Предмет јавне набавке су добра — DF антена за КТ фреквенцијски опсег 1 MHz - 30
MHz;
Назив и ознака из општег речника набавке је: 32352000 - Антене и рефлектори;
Уговорена вреднОст изнОси 45.905,00 евра, шт0 је према званичнОм средњем курсну

динара у односу на евро Народне банке Србије од 119,3170 на дан отварања понуде,
износило 5.477.246,88 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4042-17/14-6 од

30.10.2014. гОдине у 8.55 сати, пОнуђача „Ibis-instruments" yn. Тошин бунар број 272, 11070
Нови Београд;
Критеријум за дОделу уговора је најнижа понуђена цена;
Примљенаје само једна пОнуда, којаје оцењена као прихватљива;
Одлука 0 додели уговораје дОнета 31.10.2014. године;
Уговор о јавној набавци је закључен дана 18.11.2014. године, са понуђачем „Ibis-

instruments" yn. Тошин бунар број 272, 11070 Нови Београд, којег заступа Бранко Поповић;
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

ПИБ: 100421862; матични брОј: 17146165; број рачуна: 340-35428-55 код „Erste Bank" а.д.
Нови Сад; шифра делатности: 2630;
Уговор остаје на снази до истека гарантног рока од 12 месеци.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ВишњиFiева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт цеитар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs
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