іui i i i i uui°fui ui
0005846720204

Број : 1-02-4042-27/20- 1 3
Датум: 20.11.2020.

Београд
Па основу члана 116. и Прилога ЗИ Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Рс", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
РЕГУЛАТОРИА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУПИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
11103 Београд, улица Палмотиl-iева број 2
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЈbУЧЕНОМ УГОВОРУ
Паручилац — Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге,

улица Палмотићева број 2, 11103 Београд. Интернет адреса Наручиоцаје: www.ratel.rs.
Врста Наручиоца: 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 — услуге и терминална опрема за потребе контроле
телекомуникационик услуга и мрежа оператора — Телеком Србија сервиси.
Пазив и ознака из општег речника набавке је 71600000 Услуге техничког испитивања,
анализе и консалтинга.
Уговорена вредност износи 1.000.000,00 динара без ПДВ, односно до износа
процењене вредности јавне набавке, сагласно понуди број 1-02-4042-27/20-7 од 12.11.2020.
године, понуђача „Телеком Србија" а.д. Београд, улица Таковска број 2, Београд.
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда, узимајући у обзир
критеријуме: Укупна понуђена цена без ПДВ и Терминална опрема у оквиру понуде.
Примљенаје само једна понуда којаје оцењена као прихватљива.
Понуђачје поднео своју понуду самостално.
Одлука о додели уговораје објављена дана 13.11.2020. године.
Уговор о јавној набавци је закључен дана 18.11.2019. године, са понуђачем Предузеће
за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Београд, улица Таковска број 2, кога
заступа Петар Поповић, извршни директор за пословне кориснике.
Општи подаци о испоручиоцу — ПИБ: 100002887; матични број: 17162543; број

рачуна: 160-600-22 код „Banca Intesa" а.д.; шифра делатности: 6110; обвезник ПДВ: да.
Уговор је закључен на период од 24 месеца или до утрошка обезбеђених средстава из
Финансијског плана наручиоца за ову набавку, у зависности од тога који се услов први
испуни, без права продужења након периода важења.
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