
 
 

 
 
 
Број: 871 
Датум: 25.01.2017. године 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
68/15) ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад о
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности услуга:

редни
 
Назив наручиоца: ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
Адреса наручиоца: Сентандрејски пут 3, Нови Сад
Интернет страница наручиоца:
Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће
Врста предмета: услуге 
Опис предмета набавке: услуге мобилне телефоније за потребе запослених код Наручиоца на 
период од 12 месеци 
Назив и ознака из општег речника набавке:
Укупна уговорена вредност: 3.000
набавке Наручиоца за 2016. годину.
Критеријум за доделу уговора:
Број примљених понуда: 3 (три)
Највиша и најнижа понуђена цена: 
Све три примљене понуде су оцењене као прихватљиве и 
доделу уговора додељен им је 
додатног критеријума додељен понуђачу који је понудио 
апарата за време трајања уговорне обаве
Највиши понуђени буџет за набавку телефонских апарата: 4.163.000,00 динара са ПДВ
Најнижа понуђени  буџет за набавку телефонских апарата: 3.501.999,00 динара са ПДВ
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
самостално поднео понуду. 
Датум доношења Одлуке о додели уговора:
Датум закључења уговора: 23
Основни подаци Пружаоца услуге
ПИБ:104318304, матични број: 20147229
Период важења уговора: Уговор се закључује на 
мрежу Пружаоца услуге.  
Околности које представљају основ за измену уговора:
чл. 115. ЗЈН 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

  

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
68/15) ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
у поступку јавне набавке мале вредности услуга: „Услуге мобилне телефоније

редни број набавке ЈНМВ-55У/16 

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3, Нови Сад 

Интернет страница наручиоца: www.cistocans.co.rs 
Јавно комунално предузеће 

услуге мобилне телефоније за потребе запослених код Наручиоца на 

азив и ознака из општег речника набавке: услуге мобилне телефоније 
3.000.000,00 РСД што представља процењену вредност у

. годину. 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда  

3 (три) 
Највиша и најнижа понуђена цена:  
Све три примљене понуде су оцењене као прихватљиве и применом елемената 

је исти  - максимални број пондера 100. 
додатног критеријума додељен понуђачу који је понудио већи буџет за набавку телефонских 
апарата за време трајања уговорне обавезе.   
Највиши понуђени буџет за набавку телефонских апарата: 4.163.000,00 динара са ПДВ

за набавку телефонских апарата: 3.501.999,00 динара са ПДВ
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 28.12.2016. године. 
23.01.2017. године. 

Пружаоца услуге: „Теленор“ д.о.о. Нови Београд, Омладинских бригада 90
20147229 

Уговор се закључује на 12 месеци од дана преноса свих бројева на 

Околности које представљају основ за измену уговора: повећање обима услуга у складу са 

   Комисија за јавне набавке

  

 

  

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 

Услуге мобилне телефоније“,  

услуге мобилне телефоније за потребе запослених код Наручиоца на 

услуге мобилне телефоније - 64212000 
оцењену вредност у Плану 

елемената критеријума за 
. Уговор је на основу 

буџет за набавку телефонских 

Највиши понуђени буџет за набавку телефонских апарата: 4.163.000,00 динара са ПДВ-ом. 
за набавку телефонских апарата: 3.501.999,00 динара са ПДВ-ом.  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Одабрани понуђач је 

Омладинских бригада 90, 

од дана преноса свих бројева на 

повећање обима услуга у складу са 

сија за јавне набавке 


