ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

„Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“
д.о.о. Београд

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.piu.rs

Врста наручиоца:

Остало

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 набавке су услуге мобилне телефоније
Називи ознака из општег речника набавке: 64212000 – услуге мобилне телефоније

Уговорена вредност:

2.000.000,00 РСД без ПДВ

Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда“
р.бр. Oпис елемената критеријума број пондера
1. Број бесплатних минута разговора у мрежи понуђача (минимум 1.000 максимално 20.000) по претплатничком броју; 20
2. Број бесплатних минута разговора према другим мобилним мрежама и фиксној телефонији (минимум 1.000 максимално
20.000) по претплатничком броју; 20
3. Цена минута разговора у земљи, у мрежи понуђача, након утрошених бесплатних минута, по претплатничком броју; 15
4. Цена минута разговора у земљи, према другим мобилним мрежама и фиксној телефонији након утрошених бесплатних
минута, по претплатничком броју; 15
5. Цена СМС поруке, по кориснику, након утрошених бесплатних порука; 10
6. Цена месечне накнаде за услугу повезивања кућне централе фиксне телефоније са централом оператера мобиле
телефоније 15
7. Једнократни трошкови инсталације опреме, успостављања сервиса и функционисања саобраћаја по везама 5
укупно: 100

1

Број примљених понуда:

- Највиша

2.000.000,00

- Најнижа

2.000.000,00

- Највиша

2.000.000,00

- Најнижа

2.000.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.11.2020. године

Датум закључења уговора:

13.12.2020. године

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

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

који ће се набавити путем овог уговора може се повећати до износа од максимално 5% од
вредности уговора.

Остале информације:

