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РАТЕЛ

Ретулаторна агенци ј а за
епекrронске комуникацијс
и поиплнске услуге

Број : 1-02-4042-2/ 14-49
Датум: 11.07.2014.
Београд
Ha оенову чл. 116. и Прилога ЗИ Закона о јавним набавкама („Службени глаеник РС",
број 124/12),

РЕГУЛАТОРПА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОИСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Вишњиliева број 8

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ЗАКЈbУЧЕНОМ УГОВОРУ
0 ЗАКУПУ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА — ИНТЕРНЕТ ЛИНК, ЗА ТРИ ГОДИНЕ

ПАРТИЈА I
Наручилац — Регулаторна агенција за електронеке комуникације и поштанске услуге,

улица Вишњићева број 8, 11000 Београд. Интернет адрееа Наручиоцаје: www.ratel.rs;
Врета Наручиоца: Остало. Наручилац је оенован Законом о електронским
комуникацијама („Службени гласник PC" број 44/10, 60/13 — одлука УС и 62/14), као
регулаторно тело у облаети електронских комуникација и поштанских услуга;
Предмет јавне набавке су услуге — закуп оптичких влакана, no партијама:
Партија I- Закуп оптичкик влакана, Београд, Вишњи ћева, интернет линк, за три
године;

Партија II — L2VPN Е-вод (Вишњићева-Добановци), за три године;
Партија III — Закуп оптичких влакана Ниш, интернет линк, за три године.
Назив и ознака из општег речника набавке је 70000000 - Уелуге пословања
некретнинама;
Уговорена вредноет за Партију I— Закуп оптичких влакана, Београд, Вишњи ћева,
интернет линк, за три године, изноеи 1.252.800,00 динара без ПДВ, саглаено понуди број 102-4042-2/14-17 од 14.04.2014. године у 9.49 чаеова, понуђача Предузе ће за
телекомуникације „Телеком Србија" а.д. ул. Таковека број 2 11000 Београд;
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена;

Ретулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Вишњи ћ ева 8, 11000 Београд, Република Србија
контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs

Примљене су три понуде;
Највиша понуђена цена износи 1.944.000,00 динара без ПДВ, сагласно понуди број 102-4042-2/14-16 од 14.04.2014. године у 9.40 часова, понуђача „Теленор" д.о.о. ул.
Омладинскик бригада број 90 11070 Нови Београд, a најнижа понуђена цена износи
1.252.800,00 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4042-2/14-17 од 14.04.2014. године у
9.49 часова, понуђача Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија" а.д. ул. Таковска
број 2 11000 Београд.
Највиша понуђена цена код прикватљивик понуда износи 1.944.000,00 динара без
ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4042-2/ 14-16 од 14.04.2014. године у 9.40 часова, понуђача
„Теленор" д.о.о. ул. Омладинских бригада број 90 11070 Нови Београд, a најнижа понуђена
цена код прикватљивик понуда износи 1.252.800,00 динара без ПДВ, сагласно понуди број 102-4042-2/14-17 од 14.04.2014. године у 9.49 часова, понуђача Предузеl-iе за
телекомуникације „Телеком Србија" а.д. ул. Таковска број 2 11000 Београд.
Одлука о додели уговора је донета 06.05.2014. године;
Уговор о јавној набавци је закључен дана 11.07.2014. године са понуђачем Предузеће
за телекомуникације „Телеком Србија" а.д., са седиштем у Београду, улица Таковска бр. 2;
кога заступа директор Петар Поповић; ПИБ: 100002887; матични број: 17162543; број

рачуна: 160-600-22 код „Banca Intesa" а.д.; шифра делатности: 6110;
Уговор остаје на снази 36 месеци.
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