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РАтЕл

0005719120193

Број : 1-02-4042-18/ 19-12
Датум: 01.10.2019.
Београд
Па основу члана 109. и Прилога ЗК Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Рс", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

РЕГУЛАТОРИА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАПСКЕ УСЛУГЕ
11103 Београд, улица Палмотиliева број 2
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Наручилац — Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге,

улица Палмотићева број 2, 11103 Београд. Интернет адреса Наручиоцаје: www.ratel.rs;
Врста Наручиоца: Остало. Паручилац 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 — Оптимизација предикционих модела за радио

дифузне опсеге, унапређење и проширење постојећег софтверског пакета ATDI, ca
одржавањем. Редни број јавне набавке 1-02-4042-24/19;
Пазив и ознака из општег речника набавке: 72210000 Услуге програмирања
софтверских пакет производа;
Процењена вредностјавне набавке износи 9.850.000,00 динара, без ПДВ-а;
У року за подношење понуда, поднета је једна понуде која је оцењене као
неприхватљива;
Пајнижа цена код поднетих понуда износи 206.350,00 евра без ПДВ, што према
средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда, од 117,6136 динара за један

евро, износи 24.269.566,40 динара без ПДВ-а — понуђач Ibis-instruments doo, Београд.
Пајвиша цена код поднетих понуда износи 206.350,00 евра без ПДВ, што према
средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда, од 117,6136 динара за један

евро, износи 24.269.566,40 динара без ПДВ-а — понуђач Ibis-instruments doo, Београд;
По коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, биће покренут нови
поступакјавне набавке.
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