
 

На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1,  а у складу са Прилогом 3 И, 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) 

 

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ 

Влајковићева 3/ V спрат, 11000 Београд 

www.ats.rs, објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 05/2018 - „Услуге мобилне 

телефоније“ 

 

Врста наручиоца: јавна установа 

 

Врста предмета: услуге  

 

Предмет набавке: 

Набавка услуга-  „Услуге мобилне телефоније“ 

 

Ознака из oпштег речника набавке: 

64212000 -  Услуге мобилне телефоније. 

 

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности означена као ЈН 05/2018. 

 

Процењена вредност набавке износи 2.400.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 

1. Цена разговора у мрежи изабраног оператера (оннет) - максимално 25 пондера  

 

2. Цена саобраћаја ка другим националним мобилним оператерима - максимално 10 пондера  

 

3. Цена саобраћаја ка националној фиксној телефонији - максимално 15 пондера  

 

4. Цена СМС поруке ка свим мрежама - максимално 10 пондера  

  

5. Цена интернет додатка од 1 ГБ за сваки од 50 бројева - максимално 10 пондера  

 

6. Буџет за набавку телефона -максимално 20 пондера  

 

7. Замена картице - максимално 10 пондера  

Уколико постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера предност има понуда са 

понуђеним дужим роком плаћања. Уколико постоје две или више понуда са једнаким бројем 

пондера и једнаким роком плаћања, предност има понуда са дужим роком важности понуде. 

 



 

До истека рока за подношење понуда, до 08.01.2019. године до 10,00 часова,  примљенe 

су две понуде понуђача: 

Р.Б. 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив понуђача 

(или шифра понуђача) 

Датум 

пријема 

понуде 

Час 

пријема 

понуде 

1. 3-05-06/2019-01 

Предузеће за телекомуникације 

„Телеком Србија“ А.Д., Београд, 

Таковска бр. 2 08.01.2019. 09:20 

2.  3-05-06/2019-02 

„Telenor DOO”, Омладинских 

бригада 90, 11070 Нови Београд 08.01.2019. 
09:40 

 

 

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:   

1. Понуда понуђача „Теленор“ д.о.о. Београд, Омладинских бригада 90, Београд 

– Нови Београд, се одбија као неприхватљива због мањег броја пондера. 

           Укупан број пондера 92,5. 

 

Понуђена цена: 

највиша понуђена цена:  

- Цена разговора у мрежи изабраног оператера: 0,01 дин. без ПДВ-а 

- Цена саобраћаја ка другим националним мобилним оператерима: 0,01 дин. без 

ПДВ-а 

- Цена саобраћаја ка националној фиксној телефонији: 0,01 дин. без ПДВ-а 

- Цена sms поруке ка свим мрежама: 0,01 дин. без ПДВ-а 

- Цена интернет додатка од 1 ГБ за сваки од 50 бројева: 1.920,00 дин. без ПДВ-а 

- Буџет за набавку телефона: 2.199.999,00 дин. без ПДВ-а 

- Замена картице: 0,01 дин. без ПДВ-а 

најнижа понуђена цена:  

- Цена разговора у мрежи изабраног оператера: 0,01 дин. без ПДВ-а 

- Цена саобраћаја ка другим националним мобилним оператерима: 0,01 дин. без 

ПДВ-а 

- Цена саобраћаја ка националној фиксној телефонији: 0,01 дин. без ПДВ-а 

- Цена sms поруке ка свим мрежама: 0,01 дин. без ПДВ-а 

- Цена интернет додатка од 1 ГБ за сваки од 50 бројева: 1.408,33 дин. без ПДВ-а 

- Буџет за набавку телефона: 1.375.000,00 дин. без ПДВ-а 

- Замена картице: 0,01 дин. без ПДВ-а 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша понуђена цена:  

- Цена разговора у мрежи изабраног оператера: 0,01 дин. без ПДВ-а 

- Цена саобраћаја ка другим националним мобилним оператерима: 0,01 дин. без 

ПДВ-а 

- Цена саобраћаја ка националној фиксној телефонији: 0,01 дин. без ПДВ-а 

- Цена sms поруке ка свим мрежама: 0,01 дин. без ПДВ-а 



 

- Цена интернет додатка од 1 ГБ за сваки од 50 бројева: 1.920,00 дин. без ПДВ-а 

- Буџет за набавку телефона: 2.199.999,00 дин. без ПДВ-а 

- Замена картице: 0,01 дин. без ПДВ-а 

 

- најнижа понуђена цена:    

- Цена разговора у мрежи изабраног оператера: 0,01 дин. без ПДВ-а 

- Цена саобраћаја ка другим националним мобилним оператерима: 0,01 дин. без 

ПДВ-а 

- Цена саобраћаја ка националној фиксној телефонији: 0,01 дин. без ПДВ-а 

- Цена sms поруке ка свим мрежама: 0,01 дин. без ПДВ-а 

- Цена интернет додатка од 1 ГБ за сваки од 50 бројева: 1.920,00 дин. без ПДВ-а 

- Буџет за набавку телефона: 2.199.999,00 дин. без ПДВ-а 

- Замена картице: 0,01 дин. без ПДВ-а 

 

Ранг листа понуђача по укупном броју пондера: 

Предузеће за телекомуникације  „Телеком Србија“, укупан број пондера 97,34, место I 

„Теленор“ д.о.о. Београд, укупан број пондера 92,5, место II 

 

Уговорена вредност: 2.400.000,00 дин.без ПДВ-а. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.01.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 30.01.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу: 
„Предузеће за телекомуникације  „Телеком Србија“ а.д., Таковска бр.2, 11000 Београд. 

ПИБ: 100002887; Матични број: 17162543. 

 

Период важења уговора: 2 године. 

 

Oколности које представљају основ за измену уговора: 

Нису предвиђене. 

 

 

 

 

Београд 

04.02.2019.године 
 


