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У складу са чланом 55. и чланом 

14/15 и 68/15 ), и на основу закљученог 

општине Рума, Председник Општине Рума

О ЗАКЉУЧЕНОМ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Одлуком о покретању поступка ј

Наручилац Општинска управа Општине Рума, Председник 

правобранилаштво, покренула је 

мобилне телефоније  (редни број набавке

број 404-97-6/19-IV, објављеном на Порталу јавних набавки и инетрнет страници Наручиоца 

www.ruma.rs 26.09.2019. године.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац Општинска управа општине Рума, Председник општине Рума и 

Опш

Адреса Главна 107. и Главна 155, Рума

Телефон број 022/479

Интернет страница www.ruma.rs

Врста Наручиоца ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Врста поступка Јавна набавка мале вредности

Број обавештења 404

Датум обавештења 23

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Врста предмета набавке 
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чланом 116. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 

14/15 и 68/15 ), и на основу закљученог Уговора о ЈН број 404-97-18/19-IV

пштине Рума и Општинско правобранилаштво објављују:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О ЗАКЉУЧЕНОМ  УГОВОРУ ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ 404-97/19-IV 

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 404-97-4/19-IV од 

Наручилац Општинска управа Општине Рума, Председник Општине Рума и Општинско 

правобранилаштво, покренула је ЈН МВ са циљем закључења оквирног споразума

(редни број набавке 404-97/19-IV), која се спровела по Јавном позиву 

објављеном на Порталу јавних набавки и инетрнет страници Наручиоца 

26.09.2019. године. 

Општинска управа општине Рума, Председник општине Рума и 

Општинско правобранилаштво 

Главна 107. и Главна 155, Рума 

022/479-070 

www.ruma.rs 

ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Јавна набавка мале вредности 

404-97-19/19-IV 

3.01.2020. године 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

Услуге 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                   ISO 9001:2015 

. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 

IV, Општинска управа 

и Општинско правобранилаштво објављују: 

УГОВОРУ ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

IV од 23.09.2019. године, 

пштине Рума и Општинско 

МВ са циљем закључења оквирног споразума - Услуге 

која се спровела по Јавном позиву 

објављеном на Порталу јавних набавки и инетрнет страници Наручиоца 

Општинска управа општине Рума, Председник општине Рума и 
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Назив и ознака предмета набавке из 

Општег речника набавке: 

Процењена вредност набавке: 

Уговорена вредност без ПДВ-а:

Уговорена вредност са ПДВ-ом:

 

Критеријум за доделу уговора 

Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума:

1.Цена разговора у националном сао

минуту=20 пондера 

Максималан број пондера 20.

Обрачун пондера се врши по формули

• најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде која се бодује х максималан број 

пондера 

Напомена:Најнижа понуђена цена коју пон

0,00 динара, из разлога немогућности бодовања, односно добијања пондера, те су понуђачи 

дужни исказати понуђену цену на две децимале, која може износити минимум 0,01 динара

 

2. Цена разговора у националном саоб

пондера 

Максималан број пондера 20.

Обрачун пондера се врши по формули

• најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде која се бодује х максималан број 

пондера 

Напомена:Најнижа понуђена цена коју понуђачи иска

0,00 динара, из разлога немогућности бодовања, односно добијања пондера, те су понуђачи 

дужни исказати понуђену цену на две децимале, која може износити минимум 0,01 динара

3.Цена разговора у националном саобраћају према

пондера 

Максималан број пондера 20.
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Назив и ознака предмета набавке из Услуге мобилне телефоније 

ОРН: 64212000 

 1.582.367,00 динара 

(1.428.200+125.000+29.167) 

а: 

ом: 
 1.250.000,00 динара   

 1.500.000,00 динара 

Економски најповољнија понуда 

Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума:

1.Цена разговора у националном саобраћају према другим мобилним оператерима по једном 

Максималан број пондера 20. 

Обрачун пондера се врши по формули 

најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде која се бодује х максималан број 

Најнижа понуђена цена коју понуђачи исказују у својим понудама не може бити 

0,00 динара, из разлога немогућности бодовања, односно добијања пондера, те су понуђачи 

дужни исказати понуђену цену на две децимале, која може износити минимум 0,01 динара

Цена разговора у националном саобраћају у оквиру мреже понуђача по једном минуту =20 

Максималан број пондера 20. 

Обрачун пондера се врши по формули 

најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде која се бодује х максималан број 

Најнижа понуђена цена коју понуђачи исказују у својим понудама не може бити 

0,00 динара, из разлога немогућности бодовања, односно добијања пондера, те су понуђачи 

дужни исказати понуђену цену на две децимале, која може износити минимум 0,01 динара

3.Цена разговора у националном саобраћају према фиксној телефонији по једном минуту =20 

Максималан број пондера 20. 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 
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Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума: 

браћају према другим мобилним оператерима по једном 

најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде која се бодује х максималан број 

уђачи исказују у својим понудама не може бити 

0,00 динара, из разлога немогућности бодовања, односно добијања пондера, те су понуђачи 

дужни исказати понуђену цену на две децимале, која може износити минимум 0,01 динара 

раћају у оквиру мреже понуђача по једном минуту =20 

најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде која се бодује х максималан број 

зују у својим понудама не може бити 

0,00 динара, из разлога немогућности бодовања, односно добијања пондера, те су понуђачи 

дужни исказати понуђену цену на две децимале, која може износити минимум 0,01 динара 

фиксној телефонији по једном минуту =20 
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Обрачун пондера се врши по формули

• најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде која се бодује х максималан број 

пондера 

Напомена:Најнижа понуђена цена коју понуђачи исказују у свој

0,00 динара, из разлога немогућности бодовања, односно добијања пондера, те су понуђачи 

дужни исказати понуђену цену на две децимале, која може износити минимум 0,01 динара

 

4. Цена СМС поруке у националном саобраћају =20 пондера

Максималан број пондера 20.

Обрачун пондера се врши по формули

• најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде која се бодује х максималан број 

пондера 

Напомена:Најнижа понуђена цена коју понуђачи исказују у својим понудама не може бити 

0,00 динара, из разлога немогућности бодовања, односно добијања пондера, те су понуђачи 

дужни исказати понуђену цену на две децимале, која може износити минимум 0,01 динара

5.Цена интернет саобраћаја након утрошених 1 гб по максималној брзини по 1 кб =20 пондера

Максималан број пондера 20.

Обрачун пондера се врши по формули

• најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде која се бодује х максималан број 

пондера 

Напомена:Најнижа понуђена цена коју понуђачи исказују у својим понудама не може бити 

0,00 динара, из разлога немогућности бодов

дужни исказати понуђену цену на две децимале, која може износити минимум 0,01 динара

 

3 БРОЈ ПОДНЕТИХ ПОНУДА 

 Назив 

понуђача 

Критеријум 

1. 

бр.пондера 

Најни

жи 

број 

пондер

а 

Teленор 

доо, 

Омладинс

ких 

бригада 

 

0,02  
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Обрачун пондера се врши по формули 

најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде која се бодује х максималан број 

Најнижа понуђена цена коју понуђачи исказују у својим понудама не може бити 

0,00 динара, из разлога немогућности бодовања, односно добијања пондера, те су понуђачи 

дужни исказати понуђену цену на две децимале, која може износити минимум 0,01 динара

Цена СМС поруке у националном саобраћају =20 пондера 

аксималан број пондера 20. 

Обрачун пондера се врши по формули 

најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде која се бодује х максималан број 

Најнижа понуђена цена коју понуђачи исказују у својим понудама не може бити 

емогућности бодовања, односно добијања пондера, те су понуђачи 

дужни исказати понуђену цену на две децимале, која може износити минимум 0,01 динара

Цена интернет саобраћаја након утрошених 1 гб по максималној брзини по 1 кб =20 пондера

ндера 20. 

Обрачун пондера се врши по формули 

најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде која се бодује х максималан број 

Најнижа понуђена цена коју понуђачи исказују у својим понудама не може бити 

0,00 динара, из разлога немогућности бодовања, односно добијања пондера, те су понуђачи 

дужни исказати понуђену цену на две децимале, која може износити минимум 0,01 динара

3 БРОЈ ПОДНЕТИХ ПОНУДА - 2 (две) 

Пондерски рачун  

Критеријум 

 

Критеријум 

2. 

бр.пондера 

Критеријум 3. 

бр.пондера 

Критеријум 

4. 

бр.пондера 

 

20 

 

20 

 

20 
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најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде која се бодује х максималан број 

им понудама не може бити 

0,00 динара, из разлога немогућности бодовања, односно добијања пондера, те су понуђачи 

дужни исказати понуђену цену на две децимале, која може износити минимум 0,01 динара 

најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде која се бодује х максималан број 

Најнижа понуђена цена коју понуђачи исказују у својим понудама не може бити 

емогућности бодовања, односно добијања пондера, те су понуђачи 

дужни исказати понуђену цену на две децимале, која може износити минимум 0,01 динара 

Цена интернет саобраћаја након утрошених 1 гб по максималној брзини по 1 кб =20 пондера 

најнижа понуђена цена/понуђена цена понуде која се бодује х максималан број 

Најнижа понуђена цена коју понуђачи исказују у својим понудама не може бити 

ања, односно добијања пондера, те су понуђачи 

дужни исказати понуђену цену на две децимале, која може износити минимум 0,01 динара 

Критеријум 

5. 

бр.пондера 

Укупан 

број 

пондера 

 

20 

 

80,02 
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90, 

Београд 

Најви

ши 

број 

пондер

а 

Предузеће 

за 

телекомун

икације 

"Телеком 

Србија"А.

Д., 

Таковска 

бр.2, 

Београд 

 

20  

Пондерски рачун код прихватљивих понуда

 Назив 

понуђача 

Критеријум 

1. 

бр.пондера 

Најни

жи 

број 

пондер

а 

Teленор 

доо, 

Омладин

ских 

бригада 

90, 

Београд 

 

0,02  

Најви

ши 

број 

пондер

а 

Предузе

ће за 

телеком

уникациј

е 

"Телеко

м 

Србија"

А.Д., 

Таковска 

бр.2, 

Београд 

 

20  

4. ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

5. ПОДАЦИ О УГОВОРУ 

Датум доношења ОДЛУКЕ 

о додели оквирног 

споразума 

07.10.2019

Датум закључења првог 17.10.2019
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20 

 

20 

 

20 

Пондерски рачун код прихватљивих понуда 

Критеријум 

2. 

бр.пондера 

Критеријум 3. 

бр.пондера 

Критеријум 

4. 

бр.пондера 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

4. ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО 

07.10.2019. год. 

17.10.2019. године, наручиоцу пристигао 22.10.2019

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                   ISO 9001:2015 

 

20 

 

100 

Критеријум 

5. 

бр.пондера 

Укупан 

број 

пондера 

 

20 

 

80,02 

 

20 

 

100 

СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО 

22.10.2019. године 
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УГОВОРА из оквирног 

споразума 

Датум закључења другог 

УГОВОРА из оквирног 

споразума 

22.01.2020.године

Основни подаци о извођачу Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, 
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ИЗВРШИЛАЦ

Рок извршења:  до

Околности које 

представљају основ за 

измену Уговора: 

Члан 115.ЗЈН

Остале информације: 
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