
На основу члана 55. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
брoj 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Београд, Македонска 42

објављује
О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

о  закљученом уговру

1. Градска општина Стари град,  Београд,  улица Македонска број 42,  интернет
страница, www.starigrad.org.rs.
2. Предмет јавне набавке je пружање услуге мобилне телефоније за потребе Градске
општине Стари град.
Ознака предмета из општег речника је 64212000- услуге мобилне телефоније.
3. Уговорена вредност јавне набавке износи до 2.400.000,00  динара без пдв-а.
4. Критеријум за доделу уговра је економски најповољнија понуда.
5. Наручилац је примио 2 понуде.

        6. Највиша и најнижа понуђена цена:
Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" А.Д, Београд, Таковска 2, (број понуде
110939/1-2018 од 16.03.2018.гоине), понуђена цена :

1.цена минута позива ка Теленор-у 0,010 динара без пдв-а

2.цена минута позива ка МТС-у 0,010 динара без пдв-а
3. цена минута позива ка ВИП-у 0,010 динара без пдв-а

4. цена минута ка фиксним бројевима 0,010 динара без пдв-а
5. цена смс поруке у националном саобраћају 0,010 динара без пдв-а

6.минимална месечна потрошња 47.500,00 динара без пдв-а

7.цена роминг услуге 1.250,00 динара без пдв-а

"VIP MOBILE" д.о.о из Београда, улица Милутина Миланковића 1 ж, (број понуде 15670-MV
од 27.03.2018. године), понуђена цена:
1.цена минута позива ка Теленор-у 0,01 динара без пдв-а

2.цена минута позива ка МТС-у 0,01 динара без пдв-а
3.цена минута позива ка ВИП-у 0,01 динара без пдв-а

4. цена минута ка фиксним бројевима 0,01 динара без пдв-а
5. цена смс поруке у националном саобраћају 0,01 динара без пдв-а

6.минимална месечна потрошња 0,01 динара без пдв-а

7.цена роминг услуге 0,32 динара без пдв-а

        7. Одлука о додели уговора донета дана 29.03.2018. године.
        8. Уговор закључен дана 12.04.2018. године.
        9. Уговор је додељен "VIP MOBILE" д.о.о из Београда, улица Милутина Миланковића
1ž, матични број 20220023.
     10. Период важења уговора: Уговор траје док се не утроше укупно уговорена средства
а најдуже 24 месеца од дана закључивања Уговора.


