На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12,
14/15 и 68/15), а након спроведеног поступка јавне набавке услуга - директан приступ интернету
(ред. бр. ЈНОП 44/2015) и закљученог уговора о јавној набавци, Управа за заједничке послове
покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ДИРЕКТАН ПРИСТУП ИНТЕРНЕТУ
РЕД. БР. ЈНОП 44/2015
Назив наручиоца:

Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Адреса наручиоца:

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16.

Интернет страница наручица:

www.uprava.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет набавке су услуга - услуга - директан приступ интернету (ознака и назив из ОРН:
72400000 - услуге интернета)
Уговорена вредност:

Уговорена вредност је 4.819.560,00 дин без ПДВ

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума:
•

цена (Ц)

80 пондера

•

квалитет (К)

20 пондера

___________________________________________________________
Укупно:

100 пондера

Број примљених понуда: Примљена је укупно 1 (једна) понуда
- Највиша

4.819.560,00 дин без ПДВ

- Најнижа

4.819.560,00 дин без ПДВ

- Највиша

4.819.560,00 дин без ПДВ

- Најнижа

4.819.560,00 дин без ПДВ

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се

Изабрани

понуђач

је

самостално

поднео

извршити преко подизвођача:

понуду

Датум доношења одлуке о додели уговора:

20.11.2015. године

Датум закључења уговора:

01.12.2015. године

Основни подаци о добављачу:
Скраћено пословно име:

Предузеће за телекомуникације
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. Београд

Правна форма:

Акционарско друштво
Адреса седишта:

Општина:
Палилула

Место:
Београд

Улица:
Таковска

Број:
2

Спрат/стан:
-

Број:
2

Спрат/стан:
-

Адреса за пријем поште:
Општина:
Нови Сад

Место:
Нови Сад

Улица:
Народних хероја

Адреса за пријем електронске поште:

anfisak@telekom.rs

Матични број:

17162543

ПИБ:

100002887

Период важења уговора:

Уговор се закључује на одређено време, и то
на период од 12 месеци од дана активације
услуга

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговорне стране су сагласне да до промене укупно уговорене вредности и јединичних цена
током периода важења уговора може доћи мењањем на већи или мањи износ у следећим
случајевима:
 услед доношења нових законских и/или подзаконских одредби које регулишу
делатност телекомуникационих услуга;
 уколико Наручилац престане да користи неку од локацију наведених у табели
Техничкој спецификацији и у Понуди на којој се врши пружање услуге, те самим тим
престане и потреба за пружањем услуга које су предмет уговора;
 уколико Наручилац стекне или закупи нову локацију на којој је потребно пружање
услуге која је предмет уговора;
 уколико Наручилац промени начин и сврху коришћења неке од локацију наведених у
табели Техничкој спецификацији и у Понуди на којој се врши пружање услуге, те у
складу са променом начина и сврхе коришћења локације престане и потреба
пружањем услуга које су предмет уговора;
 уколико Наручилац промени начин и сврху коришћења неке од локацију које нису
наведене у табели Техничкој спецификацији и у Понуди, те у складу са променом
начина и сврхе коришћења локације настане потреба за пружањем услуга које су
предмет уговора.
Остале информације:
/

