
 

 

 

 

На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15),  

 

ДОМ ЗДРАВЉА ¨НОВИ САД¨ 
Објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАРУЏБЕНИЦИ ИЗДАТОЈ НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ 

СПОРАЗУМА 

у отвореном поступку јавне набавке  
УСЛУГЕ ФИКСНЕ И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ПРЕНОСА ПОДАТАКА, 

ПАРТИЈА 1. УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ САД", 

НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 75, www.dzns.rs 

2. Врста наручиоца: Здравство. 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: JН 10/20 

УСЛУГЕ ФИКСНЕ И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ПРЕНОСА ПОДАТАКА  

 64211000 - Услуге јавне телефоније 

4. Вредност наруџбенице у динарима без ПДВ: 2.000.000,00 

5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: критеријум за закључење 

оквирног споразума је економски најповољнија понуда.Елементи критеријума за 

закључење оквирног споразума су: 

1. Цена месечне претплате по телефонском прикључку ISDN PRI – максимално 25 пондера 

2. Цена месечне претплате по телефонском прикључку ISDN BRI – максимално  20 пондера 

3. Цена месечне претплате по телефонском прикључку – максимално 20 пондера 

4. Цена специфицираних додатних услуга (збирно за све тражене додатне услуге у обрасцу 

техничке карактеристике – прилог број 3. конкурсне документације) – максимално 5 пондера 

5. Цена минута разговора у телефононском саобраћају са фискним телефонима у домаћим 

мрежама – максимално 15 пондера 

6. Цена минута разговора у телефонском саобраћају са мобилним телефонима у домаћим 

мрежама – максимално 15 пондера 

6. Број примљених понуда: 1 

7. Датум издавања наруџбенице: 26.05.2020. године.  

8. Основни подаци о добављачу : „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД, Београд, Таковска број 2 

9. Околности које представљају основ за измену наруџбенице: Понуђене цене услуга 

су фиксне и не могу се мењати у току трајања оквирног споразума, односно у 

поступцима издавања појединачних наруџбеница, осим у случају када је индекс 

потрошачких цена у Републици Србији већи од 5% (према последњем објављеном 

податку у "Сл. гласнику РС"), односно у случају озбиљнијег поремећаја на тржишту, 

када уговорне стране, на основу документованог захтева Добављача, Анексом уговора 

могу извршити измену цене. Уколико је захтев за повећање цена недокументован и/или 

превазилази упоредиве цене на тржишту, Наручилац има право да  раскине уговор. 
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