
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

1. Назив наручиоца:  Народни музеј у Београду 
 

2. Aдреса наручиоца: Трг Републике 1а 

3. Интернет страница наручиоца: www.narodnimuzej.rs 

4. Врста наручиоца: Установа културе 
 

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  
 

6. Врста предмета: Услуге 
 

7. Опис предмета набавке: УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА МОБИЛНЕ 
ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ; Назив и 
ознака из општег речника набавке: 64200000 телекомуникационе услуге 

8. Критеријум за доделу уговора: ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА 
ПОНУДА, са следећим елементима критеријума: 

 

1. Цена месечне претплате по телефонском броју........ максимално 40 пондера 

  

2. Цена месечне претплате по телефонском броју за ВИП1 групу........................ 

……………………………………………………..........….......максимално 5 пондера   

 

3. Цена месечне претплате по телефонском броју за ВИП2 групу 
.................................................................................................. максимално 15 пондера 

 

4. Цена позива ка бројевима у мрежи понуђача ван корисничке групе 

наручиоца  ..............................................................................максимално 5 пондера 

5. Цена позива ка бројевима ван корисничке групе наручиоца ван мреже 

понуђача ............................................................................... максимално 10 пондера 

6. Цена позива ка фиксним телефонима  ........................ максимално 15 пондера 

 

7. Буџет за бенефицирану набавку мобилних телефонских уређаја(1,00 

динар) у процњентима од вредности уговора…………………............. 

…………………………………………………………….......максимално 30 пондера 

 
УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА (УБП) = ББП + ББПВИП1+ ББПВИП2+ББУМП+ББВМП 

+ББФ+ББМТУ= 100 пондера 

9. Број примљених понуда: Примљене су три понуде. 
 

10. Понуђена цена: 



- Цена месечне претплате по телефонском броју 

  Највиша: 1,00 дин. без ПДВ-а 

  Најнижа: 0,00 дин. без ПДВ-а 

- Цена месечне претплате по телефонском броју за ВИП1 групу 

  Највиша: 6.090,00 дин. 

  Најнижа: 299,00 дин. 

- Цена месечне претплате по телефонском броју за ВИП2 групу 

  Највиша: 6.090,00 дин. 

  Најнижа: 500,00 дин. 

- Цена позива ка бројевима у мрежи понуђача ван корисничке групе 

наручиоца      

  Највиша: 3,00 дин. 

  Најнижа: 0,00 дин. 

- Цена позива ка бројевима ван корисничке групе наручиоца ван мреже 

понуђача   

  Највиша: 10,00 дин. 

  Најнижа: 5,90 дин. 

- Цена позива ка фиксним телефонима 

  Највиша: 1,00 дин. 

  Најнижа: 0,00 дин. 

- Буџет за бенефицирану набавку мобилних телефонских уређаја 

  Највиша: 1.700.000,00 динара 

  Најнижа: 458.333,00 динара 

 

 

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- Цена месечне претплате по телефонском броју 

              Највиша: 1,00 дин. без ПДВ-а 

  Најнижа: 1,00 дин. 

      - Цена месечне претплате по телефонском броју 

  Највиша: 1,00 дин. без ПДВ-а 

  Најнижа: 1,00 дин. без ПДВ-а 

       - Цена месечне претплате по телефонском броју за ВИП1 групу 

  Највиша: 300,00 дин. 

  Најнижа: 299,00 дин. 

       - Цена месечне претплате по телефонском броју за ВИП2 групу 

  Највиша: 521,00 дин. 

  Најнижа: 500,00 дин. 

       - Цена позива ка бројевима у мрежи понуђача ван корисничке групе 

наручиоца      



  Највиша: 3,00 дин. 

  Најнижа: 1,00 дин. 

       - Цена позива ка бројевима ван корисничке групе наручиоца ван мреже 

понуђача   

  Највиша: 10,00 дин. 

  Најнижа: 5,90 дин. 

       - Цена позива ка фиксним телефонима 

  Највиша: 1,00 дин. 

  Најнижа: 1,00 дин. 

       - Буџет за бенефицирану набавку мобилних телефонских уређаја 

  Највиша: 1.100.000,00 динара 

  Најнижа: 458.333,00 динара 

 

 

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

 

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.06.2015. године. 

 

14. Датум закључења уговора: 22.06.2015. године 

 

15. Основни подаци о добављачу: „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. Београд, Таковска 

бр. 2, Београд, ПИБ 100002887, матични број 17162543. 

 

16. Период важења уговора: од 01.07.2015. године до 01.07.2017. године 

 

 

  

 


