ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Агенција за заштиту животне средине

Адреса наручиоца:

Руже Јовановића 27а Звездара

Интернет страница наручиоца:

www.sepa.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка услуга мобилне телефоније, фиксне телефоније и интернета
ЈН МВ 04/2020
ОРН:
64211000 - Услуге јавне телефоније
64212000 – Услуге мобилне телефоније
72400000 – услуге интернета

Уговорена вредност:

Уговор се закључује по јединичним ценама из Обрасца структуре
цена до утрошка средстава процењене вредности јавне набавке
(2.800.000,00 РСД без ПДВ-а), а најдуже до 30.03.2022. године

Критеријум за доделу уговора:
Економски најповољнија понуда са следећим елементима критеријума:
А)Елементи критеријума за мобилну телефонију су следећи:
1.Цена минута у мрежи оператера – 10 пондера:
2.Цена минута ка другим мобилним оператерима, ван мреже понуђача – 10 пондера;
3.Цена минута ка фиксним бројевима -5 пондера;
4.Цена за СМС - 5 пондера ;
5.Месечна претплата по картици – 5 пондера;
Б)Елементи критеријума за фиксну телефонију су следећи:
6.Цена минута ка бројевима у месном саобраћају 10 пондера
7.Цена минута ка бројевима у међумесном саобраћају 10 пондера
8.Цена минута ка мобилним бројевимa 10 пондера
В)Елементи критеријума за услугe Интернета:
9.Укупна месечна накнада за услуге Интернета за обе локације, 20 пондера;
10.Укупна месечна накнада за услугу DoS и DDoS напада, 5 пондера
Г) Елементи критеријума за рок за реализацију услуга:
11.Број пондера за реализацију услуга 10 пондера

1

Број примљених понуда:

- Највиша

64.171,88 РСД (збир јединичних цена)

- Најнижа

64.171,88 РСД (збир јединичних цена)

- Највиша

64.171,88 РСД (збир јединичних цена)

- Најнижа

64.171,88 РСД (збир јединичних цена)

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.04.2020. године

Датум закључења уговора:

21.04.2020. године

Основни подаци о добављачу:
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
ул. Таковска бр. 2, Београд,
МБ: 17162543, ПИБ: 100002887

Период важења уговора:

до утрошка средстава процењене вредности јавне
набавке а најдуже до 30.03.2022. године

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

