Градска општина Звездара

Процес набавкe

ПР.740.01

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

22.05.2019. године
II бр. 404-62 од
22.05.2019. године

Цена без
ПДВ

Цена без ПДВ

Цена са ПДВ

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

3.010.000,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

5.400.000,00

Датум доношења Одлуке о додели уговора:
Датум закључења уговора
Добављач је изабран применом резервног критеријума:
Буџет за набавку мобилних телефона.

Основни подаци о даваоцу услуге:
Период важења уговора:
Околности које представљају основ за измену уговора:

мобилних телефона
(додатни критеријум)

Цена без ПДВ

Буџет за набавку

Цена без
ПДВ

Цена
позива у националном
саобраћају ка фиксним
линијама
(дин/мин)

Цена СМС поруке у
националном саоб раћају,
након потрошених 50
бесплатних порука

“Телеком Србија” а.д.

II бр. 404-61 од

Цена позива у
националном саобраћају
ка бројевима ван
пословне мреже
наручиоца а ван мреже
понуђача (дин/мин)

“Теленор” д.о.о.

Цена без
ПДВ

по броју

Број
понуде

Цена месечне претплате

Понуђач

Цена позива у
националном саобраћају
ка бројевима ван
пословне мреже
наручиоца, а унутар
мреже понуђача (дин/мин)

Назив наручиоца:
Градска општина Звездара
Адреса наручиоца:
Београд, Булевар краља Александра 77
Интернет страница наручиоца:
www.zvezdara.org.rs
Врста наручиоца:
државни орган управе
Врста поступка:
Јавна набавка мале вредности
Врста предмета:
услугe
Заводни број:
II број 404-54/9 од 14.05.2019. године
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Јавна набавка услугe мобилне телефоније
ОРН: 64210000 – телефонске услуге и услуге преноса података
Уговорена вредност:
2.833.332,00 динара без ПДВ.
Процењена вредност:
2.833.332,00 динара без ПДВ.
Критеријум за доделу уговора:
економски најповољнија понуда
Број примљених понуда:
две примљене и одговарајуће понуде
Понуђене цене:

23.05.2019. године
11.06.2019. године
„Телеком Србија“ а.д., Београд, Таковска бр. 2,
порески идентификациони број: 100002887,
матични број: 17162543.
Уговор се закључује на период од две године од дана
закључења.
Нема основа за измену Уговора

ОБ.23.13 Контролисана верзија овог документа налази се у електронској форми у фолдеру:
opština/integrisani sistem menadžmenta

