
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

Назив наручипца: 

Адреса наручипца: 

Интернет страница наручипца: 

Врста наручипца: 

Врста предмета 

За добра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке, 

За радове: прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа 

радпва, пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака речника набавке: 

 

 

 

 

 

Угпвпрена вреднпст: 

 
 
Критеријум за дпделу угпвпра: 

 

 

 

 

 

Рада Кпнчара бр: 46 

 
www.dzzemun.org.rs 

 здравствп 

 Услуге 

Дпм здравља Земун 

 

Услуге мобилне телефоније, бр. 17-1.2.13/2020 

ОРН: 64212000 – услуге мобилне телефоније 

Цена позива у секундама у оквиру мреже: 0,01рсд без ПДВ-а .  

Цена позива у секундама ка бројевима ван мреже оператера 

:Теленор-0,01рсд, МТС-0,01рсд, ВИП-0,01рсд,   Цена СМС-0,01рсд, 

Цена позива у секундама ка бројевима фиксне телефоније-0,01рсд, 

Буџет за телефонске апарате износи: 1.700,000,00 рсд, 

Економски најповољнија понуда 

МТС – 100 пондера,  



Брпј примљених ппнуда: 

 - Највиша 

Ппнуђена цена 

 - Најнижа 

 - Највиша 

 

 - Најнижа 

Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача: 

 

 

Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 

 

Датум закључеоа угпвпра: 

Оснпвни ппдаци п дпбављачу: 

 

 

Перипд важеоа угпвпра: 

Окплнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: 

 

 

 

Остале инфпрмације: 

Ппнуђена цена кпд 

прихватљивих ппнуда: 

1 

Цена позива у секундама ка бројевима ван мреже 

оператера :Теленор-0,01рсд, МТС-0,01рсд, ВИП-

0,01рсд,   Цена СМС-0,01рсд, Цена позива у 

секундама ка бројевима фиксне телефоније-

0,01рсд, Буџет за телефонске апарате износи: 
1.700,000,00 рсд, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена позива у секундама ка бројевима ван мреже 

оператера :Теленор-0,01рсд, МТС-0,01рсд, ВИП-

0,01рсд,   Цена СМС-0,01рсд, Цена позива у 

секундама ка бројевима фиксне телефоније-

0,01рсд, Буџет за телефонске апарате износи: 
1.700,000,00 рсд, 

 

Цена позива у секундама ка бројевима ван мреже 

оператера :Теленор-0,01рсд, МТС-0,01рсд, ВИП-

0,01рсд,   Цена СМС-0,01рсд, Цена позива у 

секундама ка бројевима фиксне телефоније-

0,01рсд, Буџет за телефонске апарате износи: 
1.700,000,00 рсд, 

 

Цена позива у секундама ка бројевима ван мреже 

оператера :Теленор-0,01рсд, МТС-0,01рсд, ВИП-

0,01рсд,   Цена СМС-0,01рсд, Цена позива у 

секундама ка бројевима фиксне телефоније-

0,01рсд, Буџет за телефонске апарате износи: 
1.700,000,00 рсд, 

 

 

 

„Telekom Srbija“ a.d. Таковска 2, 11000-Београд 

 МБ: 17162543, ПИБ: 100002887 

Бр.Уговора: 03/3307 

09.11.2020. 

13.11.2020. 

24 месеци, односно до испуњења 

уговорених обавеза 

 


