ј,

Република Србија
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Регулаторна агенција за

слект рожске комуникгци~е

и поцпаискеуглуге

'

БрОј: 1-02-4042-15/ 15-13
Датум: 26.05.2015.

Бе0град
Ha оенову чл. 116. и Прилога ЗИ Закона о јавним набавкама („Службени глаеник PC",
брОј 124/ 12 и 14/ 15),

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
H ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Вишњиliева број 8

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ЗАКЈbУЧЕНОМ УГОВОРУ
0 СНАБДЕВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Наручилац — Регулаторна агенција за електрОнске кОмуникације и пОштанеке услуге,

улица Вишњићева број 8, 11000 Бе0град. Интернет адрееа Наручи0цаје: www.ratel.rs;

Врета Наручиоца: Остал0. Наручилац је ОенОван ЗакОнОм о електрОнским
кОмуникацијама („Службени глаеник PC" број 44/10, 60/13 — одлука УС и 62/14), ка0
регулатОрн0 тел0 у облаети електрОнских кОмуникација и пОштанеких уелуга;
Предмет јавне набавке су добра — електрична енергија, за пери0д од једне гОдине;
Назив и Ознака из Општег речника набавке је електрична енергија — 09310000;
УговОрена вреднОст изноеи 5,90 динара без ПДВ за један kWh y вишем дневнОм
тарифнОм ставу и 3,96 динара без ПДВ за један kWh y нижем дневнОм тарифнОм ставу, на
нискОм напону и ширОкој пОтрошњи, сагласн0 пОнуди брОј 1-02-4042-15/15-7 од 11.05.2015.
гОдине у 8.16 чае0ва, пОнуђача „ЕПС Снабдевање" д.0.о., ул. Царице Милице бр. 2, 11000
Бе0град, д0 иетека рОка Од 12 меееци или утрОшка ередстава из буцета за Ову јавну набавку
Од 7.500.000 динара без ПДВ;
Критеријум за дОделу уговора је најнижа пОнуђена цена;
Примљене еу две пОнуде, од понуђача „Вуковић 1967" д.0.о., ул. Бул. ОелОбођења бр.
78/4, 21000 НОви Сад, кОја је заведена пОд брОјем 1-02-4042-15/15-6 Од 11.05.2015. гОдине у
8.15 часОва и Од пОнуђача „ЕПС Снабдевање" д.0.0., ул. Царице Милице бр. 2, 11000 Бе0град,
кОја је заведена пОд брОјем 1-02-4042-15/15-7 Од 11.05.2015. гОдине у 8.16 часОва, кОје су
Оцењене ка0 прихватљиве и Одговарајуhе;
Регулаторна агенција за електронеке комуникације и поштанске услуге
Вишњи ћ ева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs

Највиша понуђена цена изн0еи 23,04 динара (5,76+5,76+5,76+5,76) од понуђача
„Вуковић 1967" д.0.о., ул. Бул. ОслОбОђења бр. 78/4, 21000 Нови Сад, сагласно пОнуди број 102-4042-15/15-6 Од 11.05.2015. гОдине у 08.15 часОва a најнижа пОнуђена цена износи 19,72
динара (5,9+3,96+5,9+3,96) од пОнуђача „ЕПС Снабдевање" д.0.0., ул. Царице Милице бр. 2,
11000 Бе0град, еагласн0 понуди број 1-02-4042-15/15-7 Од 11.05.2015. године у 08.16 чаеова:
Одлука 0 додели уговора је дОнета 13.05.2015. године;
УговОр 0 јавној набавци је закључен дана 26.05.2015. године еа пОнуђачем „ЕПС
Снабдевање" д.0.0., ул. Царице Милице бр. 2, 11000 Београд, кОјег заступа Драган Јеремић;
Општи подаци о енабдевачу: ПИБ: 108057105; матични брОј: 20924195; брОј рачуна:
8450000000243849-27 код Управе за трезор Министарства финанеија Републике Србије;
шифра делатноети: 3514;
УговОр Остаје на снази 12 месеци Од дана пОтпиеивања или до утОшка средстава
предвиђених у ФинанеијскОм плану Наручи0ца, у завиености од уелова који први наетупи.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Вишњиfiiева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs
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