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Наручилац ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ 

 

Адреса Ул. Благоја Паровића бр. 3 

 

Место Ниш 

 

Број  04-14/27 

 

Датум 13.09.2019. године. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/15 и 68/15, 

у даљем тексту: Закон), а у вези са чланом 107 Закона о јавним набавкама и Извештаја о 

стручној оцени понуда број 04-14/26 од 13.09.2019. године, директор Наручиоца доноси: 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

РЕДНИ БРОЈ ЈНУм-14/2019 - Услуге преноса информација, П1 – Мобилна телефонија 

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ Понуђачу Предузеће за телекоуникације „Телеком Србија“ 

акционарско друштво Београд, са седиштем у Београду, Ул. Таковска бр.2, 11000 Београд, 

понуда број: 394652/1-2019 од 02.09.2019. године, код наручиоца заведена под бројем: 04-14/21 

од 13.09.2019.године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 22.07.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке услуга 

ЈНУм-14/2019 - Услуге преноса информација, П1 – Мобилна телефонија. 

 

У складу са члано 39. Став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту: Закон), Позив за подношење понуде и конкурсна документација 

објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца и путем електронске 

поште послати на три адресе потенцијалних понуђача, који се баве делатношћу која је предмет 

јавне набавке. 

 

До истека рока за доставу понуда на адресу Наручиоца пристигло је: две понуде. 

 

Редни 

број 

Број под 

којим је 

заведена 

понуда 

Назив понуђача Датум 

пријема 

Време 

пријема 

1. 04-14/21 

 

Предузеће за телекоуникације „Телеком 

Србија“ акционарско друштво Београд 
Ул. Таковска бр.2, 11000 Београд 

13.09.2019. 09,35h 

2. 

 

04-14/22 VIP Mobile doo, 

Ул. Милутина Миланковића бр.1Ж,  

11070 Нови Београд 

13.09.2019. 09,40 h 
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Јавно отварање понуда спроведено је у просторијама Наручиоца дана 13.09.2019. године са 

почетком у 10,15 сати. 

 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 

број: 04-14/23 од 13.09.2019. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 

понуда, датој у Извештају бр. 04-14/26 од 13.09.2019. године. 

 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

 

1) Предмет јавне набавке: 

 Предмет јавне набавке: Услуге преноса информација, П1 – Мобилна телефонија 

 Врста предмета: услуга 

 Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

 Назив и ознака из општег речника набавки: 64212000 – Услуге мобилне телефоније 

 Јавна набавка мале вредности (услуге) Услуге преноса информација, П1 – Мобилна 

телефонија, није обликована по партијама. 

 

2) Процењена вредност јавне набавке укупно:                      

 Укупна процењена вредност предметне набавке је 2.600.000,00 динара без обрачунатог 

ПДВ-а. 

 

3) У поступку јавне набавке учествовао је:  2 понуђача. 

 

4) Основни подаци о понуђачима: 

 

Р. 

бр.  

Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача Назив и седиште 

понуђача из групе 

понуђача 

Назив и седиште 

подизвођача 

1. Предузеће за телекоуникације „Телеком 

Србија“ акционарско друштво Београд 
Ул. Таковска бр.2, 11000 Београд 

//. //. 

2. VIP Mobile doo, 

Ул. Милутина Миланковића бр.1Ж,  

11070 Нови Београд 

//. //. 

 

5) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  

 У ово поступку није било неисправних и наприхватљивих понуда. 

 Понуђена цена одбијене понуде: //. 

 

6) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на 

који је утврђена та цена: //.  

 

7) Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“.  

 

8) Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:  
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 У складу са чланом 107 став 2 Закона о јавним набавкама, а на основу критеријума за 

доделу уговора, дефинисаног применом критеријума за доделу уговора одређеног у 

Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, сачињава се ранг листа 

прихватљивих понуда: 

 

 Начин примене методологије пондера: 

 

 
Елементи критеријума за доделу уговора пондери 

MTS- 

понуђена 

цена у 

динариа 

VIP 

понуђена 

цена у 

динариа 

MTS-

ponder 

VIP-

ponder 

1 

Цена месечне претплате по броју (са 100Mb 

GPRS) 20 

 20 10,00 10,00 20 20 

2 

2 Цена позива ка фиксним линијама (дин. по 

секунди) 15 

 15 0,00 0,01 15 14,85 

3 

3 Цена позива у националном саобраћају ка 

бројевима ван пословне мреже наручиоца, а 

унутар мреже понуђача (дин. по секунди) 

 15 0,00 0,05 15 14,29 

4 

Цена позива у националном саобраћају ка 

бројевима ван пословне мреже наручиоца,а ван 

мреже понуђача (дин. По секунди) 

 20 0,00 0,05 20 19,05 

5 

Цена СМС поруке у домаћем саобраћају, након 

потрошених 100 бесплатних порука 

 5 0,00 0,00 5 5 

6 

 Цена додатног пакета од укупно 100GB GPRS, 

који ће се активирати на одређеним линијама 

по избору наручиоца 

 25 0,00 0,00 25 25 

  

  

Укупан број пондера: 100 98,18 

 

 

Редни 

број 

Назив Понуђача Укупан број 

пондера 

1. Предузеће за телекоуникације „Телеком Србија“ акционарско 

друштво Београд, Ул. Таковска бр.2, 11000 Београд 
100 

2. VIP Mobile doo, 

Ул. Милутина Миланковића бр.1Ж, 11070 Нови Београд 
98,18 
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9) Понуђач којем се додељује уговор:  

 Сходно горе наведеном, Комисија Наручиоца предлаже да се уговор додели Понуђачу:  

Предузеће за телекоуникације „Телеком Србија“ акционарско друштво Београд, са 

седиштем у Београду, ул. Таковска бр.2, 11000 Београд, чија је понуда цењена као 

благовремена, одговарајућа и прихватљива, и која је са аспекта критеријума за 

стручну оцену понуда и најповољнија.  

 Изабрани понуђачи извршавају набавку самостално, без помоћи подизвођача. 

 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 

заштиту права у року од пет дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
 

Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки, а предаје 

наручиоцу.  

    

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

                     ДИРЕКТОР 

________________________ 

Предраг Милачић, дипл.ел.инж 

   

 

 

Доставити:   

- Објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од 

дана доношења. 
 


