Република СрбиЈа

РАТЕЛ

І m~%iiiiin

Регулаторна агенција за

слектронске комуникацик

и поипанскеуглуге

Број: 1-02-4044-11/14-36
Датум: 16.12.2014.

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

124/12),

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУКИКАЦИЈЕ
H ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Вишњибева број 8

06ј ављуј е

ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ЗАКЈbУЧЕНОМ УГОВОРУ — ПАРТИЈА IV

Наручилац — Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске уелуге, улица

Вишњиliева број 8, 11000 Београд. Интернет адреса Наручиоца је: www.ratel.rs.
Врета Наручиоца: Оетало. Наручилац је оенован 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 поштанекик уелуга.

Предмет јавне набавке су добара — стручни часопиеи и електронске правне базе приписа,
мишљења и еудске праксе - претплата за 2015. годину, no партијама.
Назив и ознака из општег речника набавке је 22200000 - Новине, ревије, периодичне
публикације и чаеописи.
Уговорена вредност за Партију IV — 1 (једна) претплата на стручни чаеопис „Избор судске

праксе" за 2015. годину од понуђача „GLOSARIJUM" yn. Pure од Фере бр. 12, 11000 Београд, изноеи
39.900 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4044-1 1/14-8 од 19.11.2014. године у 8.45 сати.
Критеријум за доделу уговораје најнижа понуђена цена.

Благовремено је поднета само једна понуда H TO од понуђача „GLOSARIJUM" yn. Pure од
Фере бр. 12, 11000 Београд.
Понуђач је поднео своју понуду самостално.
Одлука 0 додели уговора је 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: „Глосаријум" д.о.о. еа седиштем у Београду, улица Pure од Фере бр. 12,
кога заступа Munan Жамац. ПИБ: 100062817; матични број: 07492715; број рачуна: 340-11007309-04

код „Erste Bank" а.д.; шифра делатности: 5811.
Уговор оетаје 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

