Број: 1-02-4042-13/14-20
Датум: 08.07.2014.
Београд
На основу чл. 116. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12),
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Вишњићева број 8
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
О ОДРЖАВАЊУ РАЧУНАРА, ВАН ГАРАНЦИЈЕ,
ЗА ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИНЕ
ПАРТИЈА I
Наручилац – Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге,
улица Вишњићева број 8, 11000 Београд. Интернет адреса Наручиоца је: www.ratel.rs;
Врста Наручиоца: Остало. Наручилац је основан Законом о електронским
комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/10, 60/13 – одлука УС и 62/14), као
регулаторно тело у области електронских комуникација и поштанских услуга;
Предмет јавне набавке су услуге – одржавање рачунара, штампача и скенера ван
гарације, по партијама, за период од три године:
Партија I - Одржавање рачунара ван гарације, за период од три године;
Партија II - Одржавање штампача, скенера, мултифункционалних уређаја и
фотокопир апарата ван гарације, за период од три године.
Назив и ознака из општег речника набавке: 50312000 - Одржавање и поправка
рачунарске опреме.
Уговорена вредност за Партију I – Одржавање рачунара ван гарације, за период од три
године, износи највише до утрошка средстава из буџета односно до 1.200.000,00 динара без
ПДВ (годишње 400.000 динара без ПДВ), сагласно понуди број 1-02-4042-13/14-9 од
19.06.2014. године у 9.24 часова, понуђача „САГА“ д.о.о., ул. Милентија Поповића бр. 9,
11070 Нови Београд;
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда;
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Примљене су две понуде;
Највиша понуђена цена (по једном радном часу) износи 1200,00 динара без ПДВ,
сагласно понуди број 1-02-4042-13/14-8 од 19.06.2014. године у 9.16 часова, понуђача
„BITPROJEKT“ д.о.о., ул. Цара Николаја бр. II/21, 11000 Београд, а најнижа понуђена цена
(по једном радном часу) износи 230,85 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-404213/14-9 од 19.06.2014. године у 9.24 часова, понуђача „САГА“ д.о.о., ул. Милентија
Поповића бр. 9, 11070 Нови Београд.
Највиша понуђена цена (по једном радном часу) код прихватљивих понуда износи
1200,00 динара без ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4042-13/14-8 од 19.06.2014. године у 9.16
часова, понуђача „BITPROJEKT“ д.о.о., ул. Цара Николаја бр. II/21, 11000 Београд, а најнижа
понуђена цена (по једном радном часу) код прихватљивих понуда износи 230,85 динара без
ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4042-13/14-9 од 19.06.2014. године у 9.24 часова, понуђача
„САГА“ д.о.о., ул. Милентија Поповића бр. 9, 11070 Нови Београд.
Одлука о додели уговора је донета 26.06.2014. године;
Уговор о јавној набавци je закључен дана 08.07.2014. године са понуђачем „САГА“
д.о.о., са седиштем у Београду, улица Милентија Поповића бр. 9; кога заступа Игор Павлица.
ПИБ: 100394832; матични број: 17493647; број рачуна: 265-1100310002637-92 код „Raiffeisen
bank“ а.д.; шифра делатности: 2620;
Уговор остаје на снази 36 месеци.

ДИРЕКТОР
др Милан Јанковић

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Вишњићева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673
www.ratel.rs

Страна 2 од 2

