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Број : 1-02-4042-1 8/15-3 5
Датум: 28.07.2015.

Београд
Ha основу чл. 116. и Прилога ЗИ Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС",
број 124/12 и 14/15),

РЕГУЛАТОРИА АГЕИЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОИСКЕ КОМУИИКАЦИЈЕ
H ПОШТАИСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Вишњиnева број 8

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ЗАКЈbУЧЕИОМ УГОВОРУ

Наручилац — Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге,

улица Вишњићева број 8, 11000 Београд. Интернет адреса Наручиоцаје: www.ratel.rs;

Врста Наручиоца: Остало. Наручилац је основан Законом о електронским
комуникацијама („Службени гласник PC" број 44/10, 60/13 — одлука УС и 62/14), као
регулаторно тело у области електронских комуникација и поштанскик ycnyra;
Предмет јавне набавке су услуге осигурања запослених (Партија II);
Назив и ознака из општег речника набавке је 66511000-5 Услуге животног осигурања;
Уговорена вредност износи 485.625,00 динара без и са ПДВ, сагласно понуди број 102-4042-18/15-15 од 26.06.2015. године у 12.46 часова, понуђача „АМС Осигурање" а.д.о., ул.
Рузвелтова бр. 16, 11000 Београд;
Критеријум за доделу уговораје најнижа понуђена цена;
Примљене су четири понуде;
Највиша понуђена цена код поднетих понуда износи 764.863,75 динара без ПДВ,
сагласно понуди број 1-02-4042-18/15-18 од 29.06.2015. године у 9.38 часова, понуђача

„Generali osiguranje Srbija" а.д.о. ул. Владимира Поповића број 8 11070 Београд;
Најнижа понуђена цена код поднетих понуда износи 485.625,00 динара без ПДВ,
сагласно понуди број 1-02-4042-18/15-15 од 26.06.2015. године у 12.46 часова, понуђача
„АМС Осигурање" а.д.о., ул. Рузвелтова бр. 16 11000 Београд;
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Највиша пОнуђена цена код прихватљивих понуда износи 528.207,00 динара без ПДВ,
саглаено понуди број 1-02-4042-18/15-16 од 29.06.2015. године у 9.24 чаеова, понуђача
„ДДОР Нови Сад" а.д.о., ул. Бул. Михајла Пупина број 115, Нови Београд;
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда изнОси 485.625,00 динара без ПДВ,
еагласн0 пОнуди број 1-02-4042-18/15-15 од 26.06.2015. године у 12.46 чаеова, пОнуђача
„АМС Оеигурање" а.д.о., ул. Рузвелтова бр. 16 11000 Београд;
Понуђач је пОднео евоју пОнуду еам0етално;
Одлука о додели уговораје донета 15.07.2015. године;
Уговор о јавној набавци је закључен дана 28.07.2015. године, са понуђачем „АМС
Оеигурање" а.д.о., са еедиштем у Београду, улица Рузвелтова број 16, кога заступа директор
др Вучета Мандић. ПИБ 100000563; матични број: 17176471; брОј рачуна: 205-113757-63 код
Комерцијалне банке; шифра делатноети: 6512;
Уговор пОчиње да важи данОм потписивања и остаје на снази у наредних 12
(дванаеет) меееци.
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