
Јавно водопривредно предузеће 

„Србијаводе” Београд 

Београд, Булевар уметности 2А 

Број: Му.5/176/11-2019 

Датум: 03.01.2020. 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
Врста поступка: јавна набавке мале вредности услуга 

број јавне набавке: Му.176-2019 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

Наручилац: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“  

Адреса: Београд, Булевар уметности 2А  

Интернет страница: www.srbijavode.rs 

2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће 

3. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет  јавне набавке су услуге: Набавка услуге мобилне телефоније, ЈН број 176/2019, 

назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге мобилне телефоније - 64212000. 

4. Уговорена вредност: 3.900.000,00  динара без ПДВ-а. 

5. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 

6. Број примљених понуда: две. 

7. Највиша и најнижа понуђена цена:  највиша понуђена цена: Цена минута ка бројевима у 

мрежи изабраног  оператера - 0,01 динара; Цена минута ка бројевима другог оператера – 

0,01 динара; Цена минута ка бројевима у фиксној мрежи – 0,01 динар; Цена SMS у домаћем 

саобраћају – 0,01 динара; Цена претплате за један претплатнички број 600,00 динара; 

најнижа понуђена цена: Цена минута ка бројевима у мрежи изабраног  оператера - 0,01 

динара; Цена минута ка бројевима другог оператера – 0,01 динара; Цена минута ка 

бројевима у фиксној мрежи – 0,01 динар; Цена SMS у домаћем саобраћају – 0,01 динара; 

Цена претплате за један претплатнички број 0,01 динара. 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена цена: 

Цена минута ка бројевима у мрежи изабраног  оператера - 0,01 динара; Цена минута ка 

бројевима другог оператера – 0,01 динара; Цена минута ка бројевима у фиксној мрежи – 

0,01 динар; Цена SMS у домаћем саобраћају – 0,01 динара; Цена претплате за један 

претплатнички број 600,00 динара; најнижа понуђена цена: Цена минута ка бројевима у 

мрежи изабраног  оператера - 0,01 динара; Цена минута ка бројевима другог оператера – 

0,01 динара; Цена минута ка бројевима у фиксној мрежи – 0,01 динар; Цена SMS у домаћем 

саобраћају – 0,01 динара; Цена претплате за један претплатнички број 0,01 динара. 

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.11.2019. године. 

10. Датум закључења уговора: 30.12.2019. године. 

11. Основни подаци о добављачу: Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ ад, 

Београд, Таковска 2, матични број: 17162543, ПИБ: 100002882. 

12. Период важења уговора: две године. 

 

 

 

            Комисија за јавну набавку 
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