
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
Јавна набавка мале вредности 

Услуге мобилне телефоније бр. ЈНМВ 11/19 
  
1. Подаци о наручиоцу:  
Назив: Дом здравља Панчево  
Адреса: Милоша Обреновића 2, 26000 Панчево  
 
2. Врста наручиоца: Здравствена установа  
 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуге мобилне телефоније; Услуге 
мобилне телефоније, 64212000.  
 
4. Уговорена вредност: До висине износа планираних финансијских средстава од 2.000.000,00 динара без 
урачунатог ПДВ-а 
 
5. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда  
 
6. Број примљених понуда: три  
 
7. Највиша и најнижа понуђена цена (за позиције наведене у обрасцу понуде):  
Највиша:  

Редни 
број 

Опис  услуге Јед. мере 
Цена по 

јединици мере 
без  ПДВ-а 

 

1. 
Понуђена цена минута разговора у мрежи Оператера, ван 
корисничке групе наручиоца 

мин 0,01  

2. 
Понуђена цена минута разговора ван мреже Оператера ка 
свим мобилним оператерима 

мин 4,00  

3. 
Понуђена цена минута разговора ка свим фиксним 
бројевима у националном саобраћају 

мин 0,01  

4. Понуђена цена СМС поруке ком. 0,01  

5. Понуђена цена замене корисничке картице ком. 0,01  

6. 
Понуђена цена претплате интернет саобраћаја за минимум 
5 GB интернета по пуној брзини  

Дин/месец 0,01  

7. 
Понуђена цена интернет саобраћаја након потрошених 5 
GB интернета по пуној брзини (за све бројеве) 

Kb 0,01  

8. 
Понуђени буџет за набавку нових мобилних телефона по бенефицираним ценама је: 
1.665.000,00 дин. 

 

 
Најнижа:  

Редни 
број 

Опис  услуге Јед. мере 
Цена по 

јединици мере 
без  ПДВ-а 

 

1. 
Понуђена цена минута разговора у мрежи Оператера, ван 
корисничке групе наручиоца 

мин 0,01  

2. 
Понуђена цена минута разговора ван мреже Оператера ка 
свим мобилним оператерима 

мин 0,01  

3. 
Понуђена цена минута разговора ка свим фиксним 
бројевима у националном саобраћају 

мин 0,01  

4. Понуђена цена СМС поруке ком. 0,01  

5. Понуђена цена замене корисничке картице ком. 0,01  

6. 
Понуђена цена претплате интернет саобраћаја за минимум 
5 GB интернета по пуној брзини  

Дин/месец 0,01  

7. 
Понуђена цена интернет саобраћаја након потрошених 5 
GB интернета по пуној брзини (за све бројеве) 

Kb 0,01  

8. 
Понуђени буџет за набавку нових мобилних телефона по бенефицираним ценама је: 
2.300.000,00 дин. 

 

 



 
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда (за позиције наведене у обрасцу понуде):  
Највиша:  

Редни 
број 

Опис  услуге Јед. мере 
Цена по 

јединици мере 
без  ПДВ-а 

 

1. 
Понуђена цена минута разговора у мрежи Оператера, ван 
корисничке групе наручиоца 

мин 0,01  

2. 
Понуђена цена минута разговора ван мреже Оператера ка 
свим мобилним оператерима 

мин 4,00  

3. 
Понуђена цена минута разговора ка свим фиксним 
бројевима у националном саобраћају 

мин 0,01  

4. Понуђена цена СМС поруке ком. 0,01  

5. Понуђена цена замене корисничке картице ком. 0,01  

6. 
Понуђена цена претплате интернет саобраћаја за минимум 
5 GB интернета по пуној брзини  

Дин/месец 0,01  

7. 
Понуђена цена интернет саобраћаја након потрошених 5 
GB интернета по пуној брзини (за све бројеве) 

Kb 0,01  

8. 
Понуђени буџет за набавку нових мобилних телефона по бенефицираним ценама је: 
1.665.000,00 дин. 

 

 
Најнижа: 

Редни 
број 

Опис  услуге Јед. мере 
Цена по 

јединици мере 
без  ПДВ-а 

 

1. 
Понуђена цена минута разговора у мрежи Оператера, ван 
корисничке групе наручиоца 

мин 0,01  

2. 
Понуђена цена минута разговора ван мреже Оператера ка 
свим мобилним оператерима 

мин 0,01  

3. 
Понуђена цена минута разговора ка свим фиксним 
бројевима у националном саобраћају 

мин 0,01  

4. Понуђена цена СМС поруке ком. 0,01  

5. Понуђена цена замене корисничке картице ком. 0,01  

6. 
Понуђена цена претплате интернет саобраћаја за минимум 
5 GB интернета по пуној брзини  

Дин/месец 0,01  

7. 
Понуђена цена интернет саобраћаја након потрошених 5 
GB интернета по пуној брзини (за све бројеве) 

Kb 0,01  

8. 
Понуђени буџет за набавку нових мобилних телефона по бенефицираним ценама је: 
2.300.000,00 дин. 

 

 
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
Нема подизвођача  
 
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.03.2019. године  
 
11. Датум закључења уговора: 25.03.2019. године  
 
12. Основни подаци о добављачу: Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ акционарско друштво, 
Таковска 2, Београд 
 
13. Период важења уговора: Уговор важи 12 месеци односно до утрошка уговорених средстава. У случају 
спровођења јавне набавке од стране купца за 2020. годину која за предмет има услуге из овог уговора, као и у 
случају обавезе спровођења централизоване јавне набавке која за предмет има услуге из овог уговора, овај уговор 
престаје да важи.  
 
14. Околности које представљају основ за измену уговора: не постоје  

 


