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Дана: 29.06.2016.  
Дел.бр.: 5.2-17660  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
Назив наручиоца: ЈКП ,,Водовод и канализација“ Нови Сад 
Адреса наручиоца: Масарикова бр. 17 Нови Сад 
Интернет страница наручиоца: www.vikns.rs 
Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 
Врста предмета: Јавна набавка мале вредности 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка услуга – Услуге фиксне телефоније, број јнмв 51/16; назив и ознака из речника набавке: 
Телекомуникационе услуге - 64200000  Уговорена вредност: 4.000.000,00 динара без ПДВ-а 
 
Критеријум за доделу Уговора: „економски-најповољнија понуда“ Број примљених понуда: 2 понуде 
 
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на укупном збиру бодова 
(пондера) за следеће елементе критеријума 
 
SetUp 5
Cena mesecne pretplate po 
telefonskom prikljucku ISDN PRI 5
Cena mesecne pretplate po 
telefonskom prikljucku ISDN BRI 10
Cena mesecne pretplate po 
telefonskoj liniji 10
Razgovori sa mobilnim 
brojevima u MTS, Telenor I VIP 
mrezi 35
Razgovori u Srbiji, fiksna 
telefonija 35   
Начин бодовања: 
 1. Цена увођења услуге(SetUp) 
 
Код овог критеријума упоређиваће се понуђена цена за увођење услуга која подразумева све 
једнократне трошкове као што су заснивање претплатничког односа, обезбеђивање везе итд. 
Понуда са најнижом понуђеном ценом по овом елементу критеријума добија максималних 5 
бодова, док се бодови осталих понуђача израчунавају према формули: 
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најнижа понуђена цена / понуђена цена * 5 
Приликом оцењивања понуда, заокурживање ће се вршити на две децимале. 
 2. Цена месечне претплате по телефонском прикључку ISDN PRI, односно дигиталне 
технологије преноса говорних канала – капацитета 30 говорних канала  или 2 mbps Код овог критеријума упоређиваће се понуђена цена месечне претплате која подразумева 
фиксну месечну надокнаду за коришћење услуге. 
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималних 5 бодова, док се бодови осталих 
понуђача израчунавају према формули: 
најнижа понуђена цена / понуђена цена * 5 
Приликом оцењивања понуда, заокурживање ће се вршити на две децимале. 
 
3. Цена месечне претплате по телефонском прикључку ISDN BRI , односно дигиталне 
технологије преноса говорних канала – капацитета 2 говорнa канала  или 192 kbps Код овог критеријума упоређиваће се понуђена цена месечне претплате која подразумева 
фиксну месечну надокнаду за коришћење услуге. 
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималних 10 бодова, док се бодови 
осталих понуђача израчунавају према формули: 
најнижа понуђена цена / понуђена цена * 10 
Приликом оцењивања понуда, заокурживање ће се вршити на две децимале. 
 
4.  Цена месечне претплате по телефонској линији 
Код овог критеријума упоређиваће се понуђена цена месечне претплате која подразумева 
фиксну месечну надокнаду за коришћење услуге по једној телефонској линији. 
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималних 10 бодова, док се бодови 
осталих понуђача израчунавају према формули: 
најнижа понуђена цена / понуђена цена * 10 
Приликом оцењивања понуда, заокурживање ће се вршити на две децимале. 
 
5. Разговори са мобилним бројевима у MTS, Telenor I VIP мрежи 
Код овог критеријума упоређиваће се понуђена цена минута разговора од претплатника 
фиксне телефоније ка мобилној мрежи.  
Понуда са најнижом понуђеном ценом (по сваком поделементу критеријума) добија 
максималних 35 бодова, док се бодови осталих понуђача изачунавају према формули: 
најнижа понуђена цена / понуђена цена * 35 
 
6. Цена разговора у Србији, фиксна телефонија 
Код овог критеријума упоређиваће се понуђена цена минута разговора у месном и 
међумесном саобраћају. 
Понуда са најнижом понуђеном ценом по овом критеријуму добија максималних 35 бодова, 
док се бодови осталих понуђача израчунавају према формули: 
најнижа понуђена цена / понуђена цена * 35 
 
Укупан број пондера код прихватљивих понуда: 
 - Највиша : 90 пондера 

- Најнижа : 60,21 пондера 
 
Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 01.06.2016. године 
 
Датум закључења Уговора: 27.06.2016. године 
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Основни подаци о Даваоцу услуге: Друштво за пружање услуга „BeotelNet-ISP“ д.о.о. из Београда ул. Булевар војводе Мишића бр. 37, Текући рачун: 160-264330-61 код Intesa 
banke, Матични број: 20141425, ПИБ: 104343032 које заступа Владан Алексић 
 
Период важења Уговора: Уговор се закључује на одређено време и то на период од 12 
месеци. 
 Остале информације: Нема                                                                                                   


