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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” Београд         

Дел. број: 9019 

Датум: 20.09.2016. 

Београд 

Саве Шумановића 1 

 

На основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда дел. број 9018 од 20.09.2016. године, за јавну 

набавку мале вредности услуга, редни број 04/16-У: Мобилна телефонија, директор ПУ ”Чика Јова Змај” 

доноси: 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. са седиштем у 

Београду, ул. .Таковска 2, у поступку јавне набавке мале вредности број 04/16-У: Мобилна телефонија бр. 

понуде 356106/1-2016 од 19.09.2016. године, код Наручиоца заведена под дел. бр. 8990 од 20.09.2016. 

године. 

Образложење 

ПУ ”Чика Јова Змај”, ул. Саве Шумановића бр. 1, из Београда, као наручилац, донео је Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности број 04/16-У: Мобилна телефонија (број 8429 од 08.09.2016. године). 

У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дана 12.09.2016. године објавио на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници Позив за подношење понуде и конкурсну документацију. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда бр. 9017 од 

20.09.2016. године, Комисија је приступила стручној оцени понуда, датој у извештају од 20.09.2016. године. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 9018 од 20.09.2016. године, Комисија за јавну набавку је 

констатовала следеће: 

1. Предмет јавне набавке:  

Предмет јавне набавке је набавка услуге: Мобилна телефонија. 

ОРН: 64212000 (услуге мобилне телефоније) 

2. Процењена вредност јавне набавке је 1.000.000 динара без обрачунатог пореза на додату 

вредност. 

3. Основни подаци о понуђачима: 1) Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. 

из Београда, ул. Таковска  бр. 2, МБ 17162543;  

4. Начин примене методологије доделе пондера: 

 Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.  

Понуде се рангирају по пондерима и то: 

1. Цена позива ка фиксним линијама (дин/мин)                      25 

2. Цена позива у националном саобраћају ка бројевима ван пословне мреже 

наручиоца, а унутар мреже понуђача(дин/мин)                    25 

3. Цена позива у националном саобраћају ка бројевима ван пословне мреже 

наручиоца, а ван мреже понуђача(дин/мин)          25 

4. Цена СМС поруке у домаћем саобраћају, након потрошених 50 бесплатних 

порука                           25 

УКУПНО:            100 
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Вредновање понуда за сваки од елемента критеријума израчунава се по формули: 

најнижа понуђена цена Х максималан број пондера  

цена из понуде која се рангира 

За потребе вредновања понуда, уколико је понуђена цена мања од 1,00 динар, за обрачун 

ће се користити цена од 1,00 динара. 

Применом горе наведених критеријума (пондера), утврђено је да је понуђач Предузеће за 

телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. укупно остварило 100 пондера према задатим 

критеријумима. У наставку следи понуда према којој се извршило рангирање: 

 

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. 

  

 - Цена позива ка фиксним линијама (дин/мин): 

 7,00 дин. без ПДВ-а; 8,40 дин. са ПДВ-ом 

 

- Цена позива у националном саобраћају ка бројевима ван пословне мреже наручиоца, а 

унутар мреже понуђача(дин/мин): 

 3,00 дин. без ПДВ-а; 3,60 дин. са ПДВ-ом 

 

- Цена позива у националном саобраћају ка бројевима ван пословне мреже наручиоца, а 

ван мреже понуђача(дин/мин): 

 7,00 дин. без ПДВ-а; 8,40 дин. са ПДВ-ом 

 

- Цена СМС поруке у домаћем саобраћају, након потрошених 50 бесплатних порука: 

1,70 дин. без ПДВ-а; 2,04 дин. са ПДВ-ом 

 

5. Понуђач којем се додељује уговор: Комисија констатује да је економски најповољнија 

понуда понуђача Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., те предлаже 

наручиоцу да њему додели уговор.  

 
На основу горе наведеног, директор Установе је одлучио као у изреци ове Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објаве ове 

Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. 

         

         Директор Установе 

         _____________________ 

         Лидија Хутовић 


