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Број: 1-02-4042-8/20-19
Датум: 11.05.2020.

Београд
Иа основу чл. 116. и Прилога ЗИ Закона ојавним набавкама („Службени гласник РС",
бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
РЕГУЛАТОРНА АГЕИЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУПИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
11103 Београд, ул. Палмотићева бр. 2
обј ављуј е
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЈbУЧЕНОМ УГОВОРУ
Наручилац — Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге,

ул. Палмотићева бр. 2, 11103 Београд. Интернет адреса Паручиоцаје: www.ratel.rs;
Врста Иаручиоца: 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 осигирања од ауто-одговорности и каско осигурања
моторних возила (Партиј а II);
Пазив и ознака из општег речника набавке је 66514110 Услуге осигурања моторних
возила;
Уговорена вредност износи 1.381.954,48 динара без пореза, сагласно понуди број
1-02-4042-8/20-5 од 8.4.2020. године у 11.00 сати, понуђача „АМС Осигурање" а.д.о., ул.
Рузвелтова бр. 16, 11000 Београд;
Критеријум за доделу уговораје најнижа понуђена цена;
Примљена ј е ј една понуда кој а ј е оцењена као прихватљива;
Понуђач је поднео своју понуду самостално;
Одлука о додели уговораје донета и објављена 24.4.2020. године;
Уговор о јавној набавци је закључен дана 6.5.2020. године, са понуђачем „АМС
Осигурање" а.д.о., са седиштем у Београду, ул. Рузвелтова бр. 16, кога заступа председник
Извршног одбора Дејан Јевтиli;

ПИБ: 100000563; матични број: 17176471; рачун број: 170-7692-24 код „UniCredit
bank" а.д; шифра делатности: 6512;
Уговор почиње да важи од 6.5.2020. године и остаје на снази у наредник 12 месеци.
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