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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 1412015,
68/2015), и Одлуке о додели уговора број 73/2020-Д-1 од 03.03.2020. године, Агенција за
енергетику Републике Србије, Београд, Теразије број 51V објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

у поступку јавне набавке мале вредности број 1/2020
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Србије, Београд, Теразије бр. 51V, www.aeгsJs

Агенција за енергетику Републике

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне
набавке мале вредности број 1/2020 је набавка услуга мобилне телефоније за потребе
Агенције за енергетику Републике Србије, ознака из Уредбе о утврђивању општег
речника набавке ("Службени гласник РС" број 56/14) је 64212000 - услуге мобилне
телефоније
4. Уговорена вредност јавне набавке: 618.000,00 динара.
5. Критеријум за доделу уговора је био економски
критеријума економски најповољније понуде су:

најповољнија

понуда. Елементи

Посебни захтеви за елементе критеријума:
КРИТЕРИЈУМ

Елементи критеријума

у мрежи оператера

за појединачне ставке
елемента критеријума

Пондери

Макс 5,00 ред/минути

45

-

Цена позива

Количина
бесплатног
интернета

укупно по елементу
критеријума

ван мреже оператера

Макс 5,00 ред/минути

за све бројеве у мрежи

-

Мин 2 GB по броју
25
Макс 5 GB по броју

Цена сме
поруке

у домаћем саобраћају

Макс 2,00

ред
Макс 12,00

за међунар. дестинације

Величина
буџета за
набавку
мобилних
телефона

-

Додатни
бројеви

-

ред

10

-

Мин 60.000,00

-

ред

-

10

ред

Макс:250.000,00

-

10

6. Број примљених понуда, највиша и најнижа понуђена цена, највиша и најнижа
понуђена цена код прихватљивих понуда: Благовремено, тј. до дана 27.02.2020.
године до 12:00 часова, примљена је једна понуда, која је оцењена као прихватљива.
7. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач наступа
самостално.

8. Датум доношења одлуке о додели уговора, датум закључења уговора:
Одлука о додели уговора донета је на седници Савета Агенције за енергетику Републике
Србије дана 03.03.2020. године. Уговор о пружању услуга мобилне телефоније за
потребе Агенције за енергетику Републике Србије је закључен 17.03.2020. године са
Предузећем за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Београд-Палилула, са
седиштем у Београду, улица Таковска број 2, Матични број: 17162543, ПИБ: 100002887.
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