
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: Град Јагодина, Градска управа за опште и заједничке послове 

Адреса наручиоца: Краља Петра I, бр.6 35000 Јагодина 

Интернет страница наручиоца: www.јagodina.org.rs. 

Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

Врста предмета:  Услуге 

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:  

Предмет јавне набавке бр. 22/2016 су: услуге – телекомуникационе услуге.   

Партија 2- набавка услуга фиксне телефоније и интернета. 64211000 - услуге јавне телефоније 

Уговорена вредност: 1.500.000,00 динара без пдв-а 

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда, елементи критеријума су 

1. Цена месечне накнаде  по POTS линији са 150 минута бесплатног разговора ка фиксним 

мрежама...................................................................................................................................5 пондера 

Обрачун пондера се врши по формули:  

најнижа понуђена цена X 5  

         цена понуђача 

2. Цена месечне накнаде по стандардној IP линији........................................................... 5 пондера 

Обрачун пондера се врши по формули:  

најнижа понуђена цена X 5  

         цена понуђача 

3. Цена месечне накнаде по секретарској IP линији..........................................................5 пондера 

Обрачун пондера се врши по формули:  

најнижа понуђена цена X 5  

         цена понуђача 

4. Цена месечне накнаде по напредној IP линији..............................................................5 пондера 

Обрачун пондера се врши по формули:  

најнижа понуђена цена X 5  

         цена понуђач 

5. Цена минута разговора у национ. саобраћају ка фиксним  линијама са POTS ……..5 пондера 

Обрачун пондера се врши по формули:  

најнижа понуђена цена X 5  

         цена понуђача 

6. Цена минута разговора у национ. саобраћају ка фиксним  линијама са IP линија.......5 пондера 

Обрачун пондера се врши по формули:  

најнижа понуђена цена X 5  

         цена понуђача 

7. Цена минута разговора ка мобилној мрежи(MTS, TELENOR,VIP) са POTS линија....10 пондера 

Обрачун пондера се врши по формули:  

најнижа понуђена цена X 10  

         цена понуђача 

8. Цена минута разговора ка мобилној мрежи(MTS, TELENOR, VIP) са IP линија........10 пондера 

Обрачун пондера се врши по формули:  

најнижа понуђена цена X 10  

         цена понуђача  

9. Цена директног асиметрич. приступа интернету 50/5 Mb/s-на месечном нивоу. .......20 пондера 

Обрачун пондера се врши по формули:  

најнижа понуђена цена X 20  

         цена понуђача 

10. Цена директног асиметрич. приступа интернету 100/10 Mb/s-на месечном нивоу…20 пондера 
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Обрачун пондера се врши по формули:  

најнижа понуђена цена X 20  

         цена понуђача 

11. Цена приступа интернету за NET 10  по линији......................................................  5 пондера 

Обрачун пондера се врши по формули:  

најнижа понуђена цена X 5  

         цена понуђача 

12. Цена приступа интернету за NET 20 по линији....................................  …………..5 пондера 

Обрачун пондера се врши по формули:  

најнижа понуђена цена X 5  

         цена понуђача 

Број примљених понуда: 1 

Понуђена цена: највиша/////////// 

Најнижа цена у динарима без пдв-а: 

 Цена месечне накнаде  по POTS линији: 549,17  РСД  

 Цена месечне накнаде  по стандардној IP линији:  367,50 РСД 

 Цена месечне накнаде  по секретарској IP линији:   966,00 РСД 

 Цена месечне накнаде по напредној IP линији:  504,00 РСД 

 Цена минута разговора у национ. саобраћају ка фиксним линијама са POTS: 1,00 РСД 

 Цена минута разговора у национа. саобраћају ка фиксним  линијама са IP: 1,00 РСД 

 Цена минута разговора ка мобил.мрежи (mts, telenor, vip) са POTS линија:  6,67 РСД 

 Цена минута разговора ка мобил.мрежи (mts, telenor, vip) са  IP  линија: 4,90 РСД 

  Цена директног асиметр. приступа интернету 50/5 Mb/s – на месечном нивоу: 12.000,00 РСД 

 Цена директног асиметр.приступа интернету 100/10 Mb/s– на месечном нивоу: 24.000,00  РСД 

 Цена приступа интернету за NET 10  по линији: 1.332,66  РСД 

 Цена приступа интернету за NET 20  по линији: 1.599,34  РСД 

 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.12.2016. године 

Датум закључења уговора: 21.12.2016. године 

Основни подаци о добављачу: Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ АД са 

седиштем у Београду, улица Таковска 2, ПИБ 100002887, матични број 17162543. 

Период важења уговора: годину дана. 

Околности које представљају основ за измену уговора: ///////////////////// 

Остале информације: Уговори су достављени наручиоцу 28.12.2016.год што је и разлог објаве 

Обавештења о закљученом уговору са овим датумом. 

 

 


