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Репу6пикд Србијд
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Број: 1-02-4047-3/15-57
Датум: 07.05.2015.

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

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОПСКЕ КОМУИИКАЦИЈЕ
H ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Вишњиliева број 8

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ЗАКЈbУЧЕИОМ УГОВОРУ
ЗА ПАРТИЈУ VI

Наручилац — Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске уелуге,

улица Вишњићева број 8, 11000 Београд. Интернет адреса Наруциоцаје: w ww.ratel.rs;

Врста Наручиоца: Оетало. 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 поштанских услуга;

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 моторник возила и припадају ћ е опреме, 71631200-2 Услуге техничког прегледа
возила, 50112300-6 Прање аутомобила и сличне услуге;
Уговорена вредност за Партију VI - Одржавање службених возила марке „Опел",
износи 266.870,00 динара без ПДВ, саглаено понуди број 1-02-4047-3/15-28 од 17.04.2015.
године у 9.22 часова, пону ђ ача „Ауто центар Ан ђ елкови ћ " д.о.о. ул. Столачка бр. 8 11000

Београд;
Критеријум за доделу уговораје најнижа понуђена цена;
Примљене су две понуде, од којик је једна оцењена као прикватљива;

Регулаторна аген ц ија за електронске ко ~ зуникацш~ је H поштанске . слуге
Вмшњиtiева 8. 1 1000 Београд. Репуб лшhа Ср"
оија
Конгаhт иентар и факс: 01 1 3242 673
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Пајвиша понуђена цена код поднетих понуда износи 1.952.886,00 динара без ПДВ,
сагласно понуди број 1-02-4047-3/15-31 од 17.04.2015. године у 11.40 часова, од пону ђ ача
„West Beocar" д.о.о. ул. Јужни булевар бр. 95 11000 Београд;
Најнижа понуђена цена код поднетик понуда износи 266.870,00 динара без ПДВ,
сагласно понvди број 1-02-4047-3/15-28 од 17.04.2015. године у 9.22 часова, од понуђача
„Ауто центар Ан ђ елкови ћ " д.о.о. ул. Столачка бр. 8 11000 Београд;
Пајвиша и најнижа пону ђ ена цена код прикватљивих понуда износи 266.870,00
динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4047-3/15-28 од 17.04.2015. године у 9.22 часова,
од понуђача „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 пону ђ ачем „Ауто
центар Ан ђ елкови ћ " д.о.о. ул. Столачка бр. 8 11000 Београд, кога заступа Драги Ан ђ елковl-i.
Основни подац о понуђачу: ПИБ: 100348851; матични број: 17094980; број рачуна: 20518007-96 код „Комерцијална банка" а.д.; шифра делатности: 4520;
Уговор остаје на снази најдуже до 31.08.2016.године.

Регу л аторна агенција за елеитронске коиуникације H поштанске ус л уге
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