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и поштднгке услуге

Број: 1-02-4047-3/15-54
Датум: 07.05.2015.
Београд
Ha основу чл. 116. и Прилога ЗИ Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС",

број 124/12 и 14/15),

РЕГУЛАТОРПА АГЕИЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОИСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
H ПОШТАИСКЕ УСЛУГЕ
11000 Беог р ад, Вишњиliева број 8

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ЗАКЈ6УЧЕПОМ УГОВОРУ

ЗА ПАРТИЈУ II

Наручилац — Регулаторна агенција за електронске комуникаиије и поштанске услуге,

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

Врста Наручиоиа: Остало. Наручилад је основан Законом о електронским
комуникацијама („Сл ' ;к ( вни гласник PC" број 44/10, 60/13 — одлука УС и 62/14), као
регулаторно тело у облзети електронских комуникација и поштанских ycnyral

Предмет јавне набавке мале вредности, обликоване no партијама, су услуге —
одржавање, технички преглед и прање службених возила;

Назив и ознака из општег речника набавке је: 501 10000-9-Услуге поправки и
одржавања моторних возила и припадајуliе опреме, 71631200-2 Услуге техничког прегледа
возила, 50112300-6 Прање аутомобила и сличне услуге;
Уговорена вредност за Партију II - Одржавање елу>кбених возила марке цlкода,
износи 1.345.775,00 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4047-3/15-28 од 17.04.2015.
године у 9.22 часова, понуlјача „Ауто центар АнђелковиБ" д.о.о. ул. Столачка бр. 8 11000

Београд;
Критеријум за доделу уговораје најнижа понуlјена дена;
Примљене су четири понуде, које су оцењене као прихватљиве;

Рег 'л аторна агениија за еае к тронске к о ' ltiниhаипје H поштансhе r c.l} ге
Вишњиtiева 8. 11000 Београ.з. Регпб л н к а Cp6Eija
Контакт иентар п факс: 011 32 4 2 673
w \1' w .Га1г1.ГS

Највиша понуђена цена код поднетих и прихватљивих понуда износи 3.645.б99,00
динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4047-3/15-32 од 17.04.2015. године у 11.43

часова, од понуђача „Alpros" д.о.о. ул. Михаила Петровића бр. 77а 1090 Београд;
Најнижа понуђена цена код поднетих и прихватљивик понуда износи 1.345.775,00
динара без ПДВ, саглаено понуди број 1-02-4047-3/15-28 од 17.04.2015. године у 9.22 часова,
од пону ђ ача „Ауто центар Анђелкови ћ " д.о.о. ул. Столачка бр. 8 11000 Београд;
Одлука о додели уговораје донета 27.04.2015. године;
Уговор о јавној набавци је закључен дана 07.05.2015. године, са понуђачем „Ауто
центар Ан ђ елкови ћ " д.о.о. ул. Столачка бр. 8 11000 Београд, кога заетупа Драги Ан ђ елков ћ .
Оеновни подац о пону ђ ачу: ПИБ: 100348851; матични број: 17094980; број рачуна: 205l 8007-96 код „Комерцијална банка" а.д.; шифра делатности: 4520;
Уговор остаје на снази најдуже до 31.08.2016.године.

Регулаторна агенинја за е л еи:тронске ои ~ никаипје п паштансhе tic.itire
Впшњиtева 8. 11000 Београд. Ретпбппка Сро"нја
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