НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ
Број: 343
Датум: 14.01. 2020.године
Београд
Француска 3
Јавна набавка број 33/2019
Управница Народног позоришта у Београду, на основу члана 107. став 2. и члана 108.
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012,14/2015
и 68/2015) д о н о с и:
О

О Д Л У К У
ДОДЕЛИ УГОВОРА

1.Наручилац је реализацијом поступка јавне набавке мале вредности под редним
бројем 33/2019- услуге мобилне телефоније, одлучио да се уговор по овој јавној набавци
додели понуђачу: "Телеком Србија" а.д., Таковска 2, 11000 Београд понуда број 84 од
08.01.2020. године.
2. Саставни део ове Одлуке чини Извештај о стручној оцени понуда број 85/1 од
13.01.2020. године.
3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца у року од 3 ( три) дана од дана доношења.
Образложење
Одлуком управнице Народног позоришта у Београду, број 11517 од 27.12.2019. године,
покренут је поступак јавне набавке мале вредности који има за предмет набавку услуге мобилне
телефоније (ОРН: 64212000: услуге мобилне телефоније).
Процењена вредност ове јавне набавке износи 3.500.000,00 динара без ПДВ за период од 12
месеци.
Обавезе које наручилац преузима уговором о јавној набавци биће уговорене у складу са
прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима.
Јавна набавка се врши се на терет средстава Народног позоришта у Београду: конто 421400.

Ова јавна набавка предвиђена је Планом јавних набавки за 2019. годину, број 478
од 14.01.2019. године и Допуном плана набавки број 11516 од 27.12.2019. године.
Међусобна права и обавезе између наручиоца и најповољнијег понуђача регулишу се
уговором.
Решењем број 11518 од 27.12.2019. године, образована је Комисија за јавну набавку у саставу:
1. Зоран Јанковић– председник Комисије
Божидар Петровић - заменик председника Комисије
2. Маја Ђуричић, - члан
Димитрије Илић - заменик члана
3. Зоран Ивковић - члан
Самур Ранковић - заменик члана

Дана 30.12.2019. године, позив и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца.
Јавно отварање понуда је заказано за 08.01.2020. године у 12:00 часова.
Констатује се да отварању понуда присуствује доле наведени представник понуђача који је
поднео пуномоћје:
Ред.
бр.
1.

Понуђач

Представник
понуђача

Број овлашћења

"Телеком Србија" а.д.

Тијана Танко

3572/3-2020

Благовремено, тј. до 08.01.2020. године, до 10.00 часова достављене су понуде:

Редни
број
1.

Понуда заведена

Назив понуђача

Датум пријема

Час

84

"Телеком Србија" а.д.,
Таковска 2,11000 Београд

08.01.2020.

09:55

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Буџет за набавку мобилних телефона

Једнократни трошкови за
успостављање услуге мобилне
телефоније

0,01

Цена интернета од 1 gb по пуној
брзини у националном саобраћају
на месечном нивоу (без 50 gb бесплатног
интернета)

Цена позива у националном саобраћају
ка бројевима ван пословне мреже
наручиоца, а унутар мреже понуђача
(дин/мин)
Цена позива у националном саобраћају
ка бројевима ван пословне мреже
наручиоца а ван мреже понуђача
(дин/мин)

Цена
позива у националном саобраћају ка
фиксним линијама
(дин/мин)

0,01

Цена месечне накнаде за услугу
повезивања фиксне телефонске централе
са централом оператера мобилне
телефоније

0,01

Цена СМС поруке у националном
саобраћају, након потрошених 50
бесплатних порука

"Телеком Србија" а.д.
Београд, ул. Таковска 2

Цена месечне претплате
по броју

Понуђач

Цена успоставе везе по броју ван
корисничке мреже

Понуђачи су, у складу са утврђеним критеријумом економски најповољније понуде, понудили
следеће:

1.500.000,00

0,01

Комисија је дана 13.01.2019. године извршила стручну оцену понуда и констатовала
следеће:
-достављена је једна понуда:
*"Телеком Србија" а.д. Београд, ул. Таковска 2, понуда број 84 од 08.01.2020.године.
Комисија је оценила понуду као одговарајућу и прихватљиву.
Комисија је извршила рангирање достављене понуде, с обзиром на то да је понуда оцењена као
прихватљива.

РАНГ ЛИСТА КРИТЕРИЈУМ – ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Елементи критеријума су:
ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА
Подкритеријуми:

Број пондера:

1.

Цена успоставе везе по броју ван корисничке мреже наручиоца

5

2.

Цена месечне претплате по броју

5

3.

Цена позива ка фиксним линијама у националном саобраћају
(дин/мин)
Цена позива у националном саобраћају ка бројевима ван пословне
мреже наручиоца, а унутар мреже понуђача(дин/мин)

20

5.

Цена позива у националном саобраћају ка бројевима ван пословне
мреже наручиоца, а ван мреже понуђача(дин/мин)

20

6.

Цена СМС поруке у националном саобраћају, након потрошених 50
бесплатних порука

5

7

Цена месечне накнаде за услугу повезивања фиксне телефонске
централе са централом оператера мобилне телефоније

10

8

Цена интернета од 1 gb по пуној брзини у националном саобраћају на
месечном нивоу (без 50 gb бесплатног интернета)

5

9

Једнократни трошкови за успостављање услуге мобилне телефоније

4.

УКУПНО:
За сваки посматрани бодовни елемент број бодова се рачуна према
формули:
Ц = А/Б x мп
Ц – број пондера по бодованом елементу
А – најнижа цена свих понуда по
посматраном елементу Б – цена
посматраног елемента понуде која се
бодује
мп – опредељени максималан број пондера за дати елемент критеријума

20

10
100

Најнижа понуђена цена за поједини бодовни елемент не може бити мања
од 0,01 динар, заокружено на две децимале (у циљу избегавања
математичке операције дељења са нулом).
Понуђене цене се заокружују на две децимале.
Бодови се заокружују на две децимале.
Додатни критеријум је износ буџета за мобилне телефоне.
Сви елементи критеријума економски најповољније понуде су у непосредној вези са
предметом овог поступка јавне набавке.
"Телеком Србија" а.д.

1. Цена успоставе везе по броју ван корисничке мреже:
Ц = 0,01 : 0,01 х 5 = 5 пондера
2. Цена месечне претплате по броју:
Ц = 0,01 : 0,01 x 5 = 5 пондера
3. Цена позива у националном саобраћају ка фиксним линијама (дин/мин):
Ц = 0,01 : 0,01 x 20 = 20 пондера
4. Цена позива у националном саобраћају ка бројевима ван пословне мреже наручиоца, а
унутар мреже понуђача(дин/мин)
Ц = 0,01 : 0,01 x 20 = 20 пондера
5. Цена позива у националном саобраћају ка бројевима ван пословне мреже наручиоца, а
ван мреже понуђача(дин/мин)
Ц = 0,01 : 0,01 x 20 = 20 пондера
6. Цена СМС поруке у домаћем саобраћају, након потрошених 50 бесплатних порука
Ц = 0,01 : 0,01 x 5 = 5 пондера
7. Цена месечне накнаде за услугу повезивања фиксне телефонске централе са централом
оператера мобилне телефоније
Ц = 0,01 : 0,01 x 10 = 10 пондера
8. Цена интернета од 1 gb по пуној брзини у националном саобраћају на месечном нивоу
(без 50 gb бесплатног интернета)
Ц = 0,01 : 0,01 x 5 = 5 пондера
9. Једнократни трошкови за успостављање услуге мобилне телефоније
Ц = 0,01 : 0,01 x 10 = 10 пондера
_____________________________________________________________________________
УКУПНО: 100 ПОНДЕРА

Буџет за набавку мобилних телефона (ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМ) 1.500.000,00 динара.

РАНГ ЛИСТА – ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

