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Дана:26.07.2018.  

Дел. бр.:5.2.- 21902 

 
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 мобилног оператера, број јнмв 56/18; назив и ознака из речника набавке:  

 

- Услуге мобилне телефоније - 64212000 
 
Уговорена вредност: 4.950.000,00 динара без ПДВ-а 

  

Критеријум за доделу Уговора: Одлука о додели уговора биће донета применом 

критеријума „Економски најповољнија понуда“. 

 

 

Елементи критеријума 
Максималан 

број пондера 

1 
Цена разговора у националном саобраћају према другим 

мобилним оператерима по једном минуту 
15 

2 
Цена разговора у националном саобраћају у оквиру мреже 

понуђача по једном минуту 
20 

3 Цена разговора у националном саобраћају према фиксној 

телефонији по једном минуту 
20 

4 
Цена SMS поруке у националном саобраћају 

20 

5 
Цена GPRS саобраћаја по 1 кб/с 

20 

6 
Износ укупне претплате за корисничку групу на месечном 

нивоу 
5 

 

Укупно  

 

100 

Методологија за доделу пондера: 

Број пондера за елементе критеријума  2, 3,4 и 5 се израчунава посебно по формули: 

најнижа понуђена цена / понуђена цена из понуде која се оцењује х 20  
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Број пондера за елемент критеријума 1 се израчунава по формули: 

најнижа понуђена цена / понуђена цена из понуде која се оцењује х 15  

Број пондера за елемент критеријума 6 се израчунава по формули: 

најнижа понуђена цена / понуђена цена из понуде која се оцењује х 5  

 
Укупан број пондера за понуду понуђача се одређује као збир пондера остварених по 

сваком од 6 елемената критеријума: 

 

Укупан број пондера = 1+2+3+4+5+6 (пондери за елем. крит. од 1 до 6) 

 

Најповољнија понуда је понуда са највећим оствареним укупним бројем пондера. 

 

Напомена: Понуђена цена коју понуђачи исказују у својим понудама за елементе 

критеријума 1 до 6 не може бити 0,00 динара због немогућности бодовања. Из тог 

разлога, понуђачи у понудама треба да искажу понуђену цену на две децимале, а која може 

бити минимум 0,01 динар. Понуда која садржи 0,00 динара у цени за неки од елемената 

критеријума биће одбијена као неприхватљива. 

 

Уколико постоје две или више понуда са једнаким највећим укупним бројем пондера, 

Наручилац ће доделити уговор понуђачу који је остварио највећи број пондера по основу 

елемента критеријума бр. 2 – понудио најмањи износ Цене разговора у националном 

саобраћају у оквиру мреже понуђача по једном минуту.  

 

Уколико и након примене елемента критеријума бр. 2. постоје две или више понуда са 

једнаким бројем пондера, Наручилац ће доделити уговор понуђачу који је остварио највећи 

број пондера по основу елемента критеријума бр. 1  - понудио најмањи износ Цене 

разговора у националном саобраћају према другим мобилним оператерима по једном 

минуту.  

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнак број пондера, и након резервних 

критеријума, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.  

 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба.  

 

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнак највећи број пондера и 

најниже понуђене цене по елементу критеријума 2. и 1.  

 

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 

ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све 

те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.  

 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Наручилац ће 

сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба. 
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Број примљених понуда: 1 понудa. 

 

Понуђена цена: 

 

- Највиша: 0,12 динара без ПДВ-а.( Укупна понуђена цена претплате за 

корисничку групу од цца 650 корисника за период од 12 месеци без ПДВ-а.) 

 

- Најнижа: 0,12  динара без ПДВ-а.( Укупна понуђена цена претплате за 

корисничку групу од цца 650 корисника за период од 12 месеци без ПДВ-а.) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

- Највиша: 0,12 динара без ПДВ-а.( Укупна понуђена цена претплате за 

корисничку групу од цца 650 корисника за период од 12 месеци без ПДВ-а.) 

 

- Најнижа: 0,12 динара без ПДВ-а.( Укупна понуђена цена претплате за 

корисничку групу од цца 650 корисника за период од 12 месеци без ПДВ-а.) 

 

Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 09.07.2018. године 

 

Датум закључења Уговора: 25.07.2018. године 

 

Основни подаци о Даваоцу услуге: Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ 

а.д., ул. Таковска бр.2, 11000 Београд, текући рачун бр.: 160-600-22 код Banca Intesa а.д. 

Београд, са матичним бројем 17162543, ПИБ: 100002887, чији је законски заступник Петар 

Поповић. 

 

Период важења Уговора: Овај  уговор ступа на снагу даном потписивањем истог од стране 

обе уговорне стране, односно од дана активације бројева у случају промене оператера. Као 

датум закључења уговора,уговара се датум наведен у деловодном печату Примаоца услуге. 

Уговор се закључује на одређено време и важи најдуже 12 месеци,  почев од дана 

закључења, односно од дана почетка вршења услуге, а најдуже до утрошка укупно 

уговорене вредности. 

 

Остале информације: Нема.                                                                                                 


