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Ре гу ллторнд дгенцијд зд
елекдх>нске комуникиц+је
H поилднске успуге

Број : 1-02-4042-1 8/14-24
Датум: 21.11.2014.

Београд
Ha основу чл. 116. и Прилога ЗИ Закона o jaBnuM набавкама („Сл у жбени гласник РС",

број 124/12),

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

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ЗАКЈbУЧЕНОМ УГОВОРУ

Наручилац — Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге,

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

Врста Наручиоца: Остало. 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 електронеких комуникација и поштанских услуга;
Предмет ј авне набавке су услуге закупа оптичкик влакана за даљинске станице (КМЦ
Добановци-ВМА), за три године;
Назив и ознака из општег речника набавке је: 70000000-1 - Услуге пословања

некретнинама;
Уговорена вредноет износи 9.360,00 евра, што је према званичном средњем курсну
динара у односу na евро Народне банке Србије од 119,3424 na дан отварања понуде,
износило 1.117.044,86 динара, еагласно понуди број 1-02-4042-18/14-15 од 06.11.2014. године

у 9.38 часова, понуђача „Orion telekom" д.о.о., ул. Гандијева број 76а, 11070 Нови Београд;
Критеријум за доделу уговораје најнижа понуђена цена;
Примљене су две понуде, које су оцењене као прихватљиве и одговарају ћ е;
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда износи 3.283.200,00 динара без
ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4042-18/14-16 од 06.11.2014. године у 9.39 часова, понуђача
Предузе ћ е aa телекомуникације „Телеком Србија" а.д., ул. Булевар Краља Александра бр. 84,

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

www.ratel.rs

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда изноеи 9.360,00 евра, што је према
званичном средњем курену динара у одноеу на евро Народне банке Србије од 119,3424 на
дан отварања понуде, изноеило 1.117.044,86 динара, еаглаено понуди број 1-02-4042-18/ 14-15

од 06.11.2014. године у 9.38 чаеова, понуђача „Orion telekom" д.о.о., ул. Гандијева број 76а,
11070 Нови Београд;
Одлука о додели уговораје донета 10.11.2014. године;
Уговор о јавној набавци је закључен дана 21.11.2014. године, еа понуђачем „Orion

telekom" д.о.о. ул. Гандијева број 76а, 11070 Нови Београд, којег заетупа Слободан 'Fiиновић;
ПИБ: 100066385; матични број: 17309013; број рачуна: 125-1788483 код „Piraeus Bank" а.д.;
шифра делатноети: 6110;
Уговор оетаје на снази 36 меееци од дана закључења.

Регулаторна arei-n tuja 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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