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ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 

Обавештење  

о закљученом уговору 

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), након спроведеног отвореног поступка по позиву за подношење понуда бр. 37, 

објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 15.05.2020. 

године, као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку услуга: Избор 

оператера мобилне телефоније 2020. год. (за период до 2 године).  

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

- услуге мобилне телефоније – 64212000 

 

Критеријум за оцењивање понуда: економски најповољнија понуда.  

 

Уговор је закључен са понуђачем: 

 

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. Београд 

Београд, Таковска 2 

МБ: 17162543; ПИБ: 100002887 

Одговорно лице: Предраг Ћулибрк 

 

Процењена вредност: 14.000.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  макс. 14.000.000,00 дин.  (без ПДВ-а);  

 

Напомена: Због специфичности набавке и отежаног сумирања коначне уговорене вредности - 

која је уједначена са процењеном, за оцену су коришћени сви елементи критеријума за 

оцењивање понуда утврђени кокурсном документацијом. 

 

Број примљених понуда: 2 (две). 

 

У складу са китеријумом за оцењивање понуда: економски најповољнија понуда,  

број бодова понуђача који су учествовали у поступку јавне набавке је: 

 

Највиши: 100,00; 

Најнижи:   22,70; 

 

Број бодова код прихватљивих понуда: 

Највиши: 100,00; 

Најнижи:   22,70; 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.06.2020.  

Датум закључења уговора: 10.07.2020. 

 

Период важења уговора: до 2 године од дана закључења уговора. 

 

Основ за измену уговора: 

Измене и допуне Уговора могуће су само из нарочито оправданих и објективних околности 

датих у писаном облику, уз сагласност обе уговорне стране, у складу са ЗЈН.  

 

Дата је могућност продужења рока важности уговора до момента закључења новог уговора о 

јавној набавци, под условом да је покренут нови поступак јавне набавке, а све под истим 

уговореним условима. 
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У складу са чл. 115. ст. 1. ЗЈН, дата је могућност повећања обима предмета уговорене набавке 

до макс. 5% укупне вредности првобитно закљученог уговора.  

 

Контакт особа: Ђуро Копитовић, дипл.инж.ел. - председник комисије, тел. 021/431-144. 


