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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ 

Нови Сад 

Aдреса наручиоца: Нови Сад, Епископа Висариона 3 

Интернет страница наручиоца: http://www.dombrankovokolo.rs 

Врста наручиоца: Установа 

Врста поступка јавне набавке:  Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: Услуге 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Услуге фиксне и мобилне телефоније 

Партија 2.Услуге мобилне телефоније, рeдни брoj jaвнe нaбaвкe: 12/19-МВ 

64212000 Услуге мобилне телефоније 
 

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија: 

Две  партије 

Уговорена вредност динара без пдв-а: 

420.000,00 

Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

Број примљених понуда:  Две 

Понуђена цена: 

Највиша Цена месечне претплате, накнада по телефонском 

броју-125,00 

Разговор ка мрежи понуђача,ван групе наручиоца 

минутима.- 0,01-20 пондера 

Разговор ка другим националним оператерима, у 

минутима.– 2,45—0,10 пондера 

Разговор ка бројевима у фиксној телефонији, у 

минутима 0,01-10 пондера 

СМС поруке 0,01-5 пондера  

Буџет за набавку мобилних телефона-501.000,00-

40 пондера УКУПНО 75,10 ПОНДЕРА 

Најнижа Цена месечне претплате, накнада по телефонском 

броју-125,00 

Разговор ка мрежи понуђача,ван групе наручиоца 

минутима.- 5,00-0,04 пондера 

Разговор ка другим националним оператерима, у 

минутима-0,01--25 пондера 
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Разговор ка бројевима у фиксној телефонији, у 

минутима-0,01-10 пондера 

СМС поруке -0,01-5 пондера  

Буџет за набавку мобилних телефона-201.600,00-

16,10 пондера УКУПНО 56,14 ПОНДЕРА 

 Понуђена цена код прихватљивих 

понуда: 

Највиша Цена месечне претплате, накнада по телефонском 

броју-125,00 

Разговор ка мрежи понуђача,ван групе наручиоца 

минутима.- 0,01-20 пондера 

Разговор ка другим националним оператерима, у 

минутима-2,45—0,10 пондера 

Разговор ка бројевима у фиксној телефонији, у 

минутима-0,01-10 пондера 

СМС поруке -0,01-5 пондера  

Буџет за набавку мобилних телефона-501.000,00-

40 пондера УКУПНО 100,00 ПОНДЕРА 

Најнижа Цена месечне претплате, накнада по телефонском 

броју-125,00 

Разговор ка мрежи понуђача,ван групе наручиоца 

минутима.- 5,00-0,04 пондера 

Разговор ка другим националним оператерима, у 

минутима-0,01--25 пондера 

Разговор ка бројевима у фиксној телефонији, у 

минутима-0,01-10 пондера 

СМС поруке -0,01-5 пондера  

Буџет за набавку мобилних телефона-201.600,00-

16,10 пондера УКУПНО 56,14 ПОНДЕРА 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

-/- 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.05.2019. 

Датум закључења уговора: 31.05.2019. 

Основни подаци о добављачу: 

 

„ТЕЛЕНОР“ ДОО Омладинских бригада 90 11070 Нови Београд 

 

Период важења уговора: 

Уговор се закључује на период од 1 године или до 

реализације уговорених средстава. 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

-/- 

Остале информације: 

 

 


