
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:

ЈКП "Водовод и канализација" ј.п. Стара Пазова

Бранка Радичевића бр.2. 22300 Стара Пазова

www.vodovodpazova.rs

Јавна предузећа-локална самоуправа

Услуге

Јавна набавка мале вредности броj 1.2.1/2020 „Набавка услуга - Мобилна телефонија“. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге мобилне телефоније – 64212000 

1.500.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора је: Eкономски најповољнија понуда. 

 

Елементи критеријума су: 

 Број пондера 

Цена разговора у националном саобраћају према другим мобилним оператерима по једном минуту ( најнижа понуђена цена/понуђена 

цена понуде  која се бодује) х број пондера 20 

Цена разговора у националном саобраћају у оквиру мреже понуђача по једном минуту ( најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде која 

се бодује) х број пондера 20 

Цена разговора у националном саобраћају према фиксној телефонији по једном минуту ( најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде 

која се бодује) х број пондера  20 

Цена SMS поруке у националном саобраћају ( најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде која се бодује) х број пондера 20 

Цена ГПРС саобраћаја након утрошених 1 GB по пуној брзини ( по 1 kb) ( најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде која се бодује) х број 
пондера 20 

Напомена: Најнижа могућа понуђена цена је 0,01 дин. и као таква ће бити примењена у формули за рачунање броја пондера. Уколико 

понуђач уместо дефинисане најниже понуђене цене унесе 0 дин, понуда ће се сматрати неисправном.          

            

          Укупно пондера 100 

 



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:

Једна (1) понуда

1.500.000,00 динара без ПДВ-а 

1.500.000,00 динара без ПДВ-а

1.500.000,00 динара без ПДВ-а

1.500.000,00 динара без ПДВ-а

/

10.07.2020. године.

22.07.2020. године.

"Предузеће за телекомуникације Телеком Србија, акционарско друштво Београд, са 

седиштем у Београду, улица Таковска бр. 2, мат.бр: 17162543, пиб: 100002887, текући рачун 

бр. 160-600-22, код Банке Интеса а.д. Београд, кога заступа директор Петар Поповић

Годину дана од дана закључења Уговора.

/

Деловодни број Обавештења о закљученом уговору 6358 од 31.07.2020. године.
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