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Број: 1-02-4042-22/19-14
Датум: 20.12.2019.
Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЈbУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
Адреса наручиоца:
11100 Београд, Палмотићева број 2
Интернет страница наручиода:

www.ratel.rs
Врста наручиоца:
Остало
Врста поступкајавне набавке:
Јавна набавка мале вредности
Врста предмета:
услуге
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Предметјавне набавкеје набавка услуга— Израда пројектне документације и прибављања
дозвола и сагласности за изградњу локација за мониторинг РФ спектра, редни број 1-024042-22/19
Пазив и ознака из општег речника набавке је 71000000 — Архитектонске, грађевинске,
инжењерске и инспекцијске услуге.
Уговорена вредност:
8.500.000,00 РСД без ПДВ
Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
Број примљеник понуда:
1
Понуђена цена
- Највиша:
7.999.900,00 РСД без ПДВ
- Најнижа:
7.999.900,00 РСД без ПДВ
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Понуђена цена код прикватљивих понуда:
- Пајвиша:
7.999.900,00 РСД без ПДВ
- Најнижа:
7.999.900,00 РСД без ПДВ
Део или вредност уговора који ћe се извршити преко подизвођача:
Понудаје самостална.
Датум доношења одлуке о додели уговора:
29.11.2019. године
Датум закључења уговора:
16.12.2019. године
Основни подаци о Извршиоцу
КОДАР ЕНЕРГОМОНТАЖА д.о.о. из Београда, Аутопут за Загреб бр. 22
Период важења уговора:
Уговор почиње да важи од 16.12.2019. године и остаје на снази до испуњења уговорник
обавеза.
Околности које представљају основ за измену уговора:
Остале информације:
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