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Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ИНТЕРНЕТА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА ЈН. БР. 2019/57 

 

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Градска општина Савски венац, Београд, Кнеза 

Милоша 69, www.savskivenac.rs 

 

Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

 

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

фиксне телефоније, интернета и преноса података Јн.бр. 2019/57   

64211000 Услуге јавне телефоније и 72400000 Услуге интернета 

Уговорена вредност: 4.900.000,00 динара без ПДВ-а, на колико је процењена јавна набавка 

 

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 

Елементи критеријума Максимални број пондера: 

Укупна месечна претплата за услуге примарног интернета  20 пондера  

Укупна месечна претплата за услуге backup интернета 5 пондера 

Укупна месечна претплата  за услугу ''Бесплатан позив'' 15 пондера 

Укупна месечна претплата za услугу L2VPN  15 пондера  

Цена минута позива ка бројевима у месном саобраћају  8 пондера  

Цена минута позива ка бројевима у међумесном 

саобраћају  

8 пондера  

Цена минута позива ка мобилним бројевима  9 пондера  

Рок  за реализацију и пуштање услуга  20 пондера  

 

Број примљених понуда: 3 понудe 

 

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена 

 Опис услуге  цена (рсд без пдв)  

1  Укупна месечна претплата за услуге примарног  Интернета  107.100,00 

2  Укупна месечна претплата за услуге  backup Интернета   53.550,00 

3 Mесечна претплата  за услугу ''Бесплатан позив''  990,00 

4  Укупна месечна претплата за услугу L2VPN-а   8.000,00 

5  Месечна претплата по стандардном телефонском прикључку  549,00 

6 Месечна претплата по ISDN PRI телефонском прикључку  9.999,00 

7 Месечна претплата по Business Trunk телефонском прикључку 549,00 

8 Цена минута позива ка бројевима у месном саобраћају  2,00 

9  Цена минута позива ка бројевима у међумесном саобраћају  2,00 

10  Цена минута позива ка мобилним бројевима  7,00 

Најнижа понуђена цена 

 



 Опис услуге  цена (рсд без пдв)  

1  Укупна месечна претплата за услуге примарног  Интернета  0,09 

2  Укупна месечна претплата за услуге  backup Интернета   102.200,11 

3 Mесечна претплата  за услугу ''Бесплатан позив''  0,01 

4  Укупна месечна претплата за услугу L2VPN-а   0,02 

5  Месечна претплата по стандардном телефонском прикључку  549,00 

6 Месечна претплата по ISDN PRI телефонском прикључку  9.999,00 

7 Месечна претплата по Business Trunk телефонском прикључку 549,00 

8 Цена минута позива ка бројевима у месном саобраћају  0,01 

9  Цена минута позива ка бројевима у међумесном саобраћају  0,01 

10  Цена минута позива ка мобилним бројевима  0,01 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Добијена једна прихватљива понуда  

 Опис услуге  цена (рсд без пдв)  

1  Укупна месечна претплата за услуге примарног  Интернета  0,01 

2  Укупна месечна претплата за услуге  backup Интернета   150.000,00 

3 Mесечна претплата  за услугу ''Бесплатан позив''  0,01 

4  Укупна месечна претплата за услугу L2VPN-а   0,01 

5  Месечна претплата по стандардном телефонском прикључку  549,17 

6 Месечна претплата по ISDN PRI телефонском прикључку  10.000,00 

7 Месечна претплата по Business Trunk телефонском прикључку 472,50 

8 Цена минута позива ка бројевима у месном саобраћају  0,60 

9  Цена минута позива ка бројевима у међумесном саобраћају  0,60 

10  Цена минута позива ка мобилним бројевима  3,00 

 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.12.2019. године 

 

Датум закључења уговора:23.12.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу: 

Понуђач Предузеће за телекомуникације Телеком Србија акционарско друштво Београд, ПИБ: 

100002887, Матични број: 17162543, 

 

Период важења уговора: Уговoр се закључује на период од 18 месеци почев од дана закључења 

уговора. 

 

Околности које представљају основ за измену уговора:/ 

 

 

 

  


