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Регулаторма агенци а за
епектронске комуникације
и поцланске услуге

Број : 1-02-4042-18/ 15-3 7
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),

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАИСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Вишњиliева број 8

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ЗАКЈbУЧЕНОМ УГОВОРУ

Наручилац — РегулатОрна агенција за електрОнске комуникације и пОштанске услуге,

улица Вишњиhева број 8, 11000 Бе0град. Интернет адреса Наручи0цаје: www.ratel.rs;

Врста Наручи0ца: Остало. Наручилац је основан Законом 0 електронским
кОмуникацијама („Службени гласник РС" брОј 44/10, 60/13 — одлука УС и 62/14), као
регулатОрно тело у области електрОнских кОмуникација и поштанских ycnyra;
Предмет јавне набавке су услуге осигурања Опреме (Партија V);
Назив и ознака из општег речника набавке је 66515200-5 Услуге осигурања имОвине;
УговОрена вредност изнОси 512.827,42 динара без ПДВ, однОсно 538.468,79 динара са
ПДВ, сагласн0 пОнуди број 1-02-4042-18/15-14 од 26.06.2015. гОдине у 12.34 часова,

понуђача „Wiener Stadtische" Осигурање а.д.о., ул. Трешњиног цвета бр. 1 11070 Бе0град;
Критеријум за доделу уговОраје најнижа понуђена цена;
Примљене су три пОнуде;
Највиша понуђена цена кОд поднетих пОнуда изнОси 2.236.363,02 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 Бе0град;
Најнижа понуђена цена кОд пОднетик пОнуда износи 512.827,42 динара без ПДВ,
сагласно пОнуди број 1-02-4042-18/15-14 од 26.06.2015. године у 12.34 часОва, понуђача

„Wiener Stadtische" Осигурање а.д.0., ул. ТрешњинОг цвета бр. 1 11070 Бе0град;
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
вишњићева 8, 11000 Београд, Република Србија
контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs

,

Највиша пону ђ ена цена код прихватљивих понуда износи 556.679,22 динара без ПДВ,
сагласно понуди број 1-02-4042-18/15-19 од 29.06.2015. године у 9.39 часова, понуђача „Sаvа

osigura.nje" а.д.о. ул. Булевар војводе Мишиfiа број 5111000 Београд;
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда износи 512.827,42 динара без ПДВ,
сагласно понуди број 1-02-4042-18l15-14 од 26.06.2015. године у 12.34 часова, понуђача

„Wiener Stadtische" осигурање а.д.о., ул. Трешњиног цвета бр. 111070 Београд;
Понуђач је поднео своју понуду самостално;
Одлука о додели уговора је донета 15.07.2015. године;

Уговор о јавној набавци је закључен дана 28.07.2015. године, са понуђачем „Wiener
Stadtische" осигурање а.д. Београд, са седиштем у Београду, улица Трешњиног цвета број 1,
кога заступа директор Сања Јовановиfi. ПИБ: 102608229, матични број: 17456598, број

рачуна 265-1100310005585-75 код „Raiffeisen bank", шифра делатнасти: 6512;
Уговор почиње да важи од 02.09.2015. године и остаје на снази у наредник 12
(дванаест) месеци.

ИРЕ ТОР

илан Јанковић

таторна агенција за електронске комуникације и лоштанске услуге
ъ иtiева 8, 11000 Београд, Република Србија
~ кт центар и факс: 01 13242 673
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