
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности

1) Подаци о наручиоцу:

Наручилац
Град Шабац
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА

Адреса Господар Јевремова 6

Место Шабац
Интернет 
страница www.sabac.rs

2) Предмет јавне набавке: 

Услугe интернета, ОРН:72400000 - Услуге интернета 

3) Вредност уговора о јавној набавци:

Вредност уговора за градску управу Града Шапца: до 1.166.666,00 динара 
без ПДВ-а.
Укупна  вредност  уговора  за  све  заједничке  наручиоце:  до  1.349.999,00 
динара без ПДВ-а

4)    Критеријум за доделу уговора:
 
____Економски најповољнија понуда______________________________________ 

5)   Број примљених понуда:

____1__________________________________________________________________

  6)  КРИТЕРИЈУМ  ЗА  ДОДЕЛУ  УГОВОРА  –Економски  најповољнија  понуда  са 
елементима:

Р.б. Елементи критеријума Број пондера

1 Интернет пакет 1 – 10/1 Мбпс 15

2 Интернет пакет 2 – 20/5 Мбпс 15

3 Интернет пакет 3 – 50/10 Мбпс 15

4 Интернет пакет 4 – 70/10 Мбпс 15

5 Интернет пакет 5 – 30/30 Мбпс 15



6 Интернет пакет 6 – 100/100 Мбпс 15

7 Цена месечног одржавања и изнајмљивања WiFi hot spot уређаја 
на Градском тргу и Сава парку 10

Укупно пондера 100

                             А x Ц мин    

  Б = 

           Ци    
 Формула по којој се одређује број пондера: 

 
Б           -  број пондера; 

А           -  максималан број пондера за критеријум; 

Ц мин.   -  најнижа понуђена цена у динарима; 

Ци         -  понуђена цена у динарима; 

За елемент критеријума Интернет пакет 1 – 10/1 Мбпс понуђач “Орион телеком” доо Земун,је 
понудио  цену  од  0.01  дин,  па  је  по  овом  елементу  критеријуа  применом  горе  наведене 
методологије  пондерисања   применом  горе  наведене  методологије  пондерисања  остварио 
следећи број пондера:

15х0,01/0,01=15 пондера

За елемент критеријума Интернет пакет 2 – 20/5 Мбпс понуђач “Орион телеком” доо Земун,је 
понудио  цену  од  0,01  дин,  па  је  по  овом  елементу  критеријуа  применом  горе  наведене 
методологије пондерисања остварио следећи број пондера:

15х0,01/0,01=15 пондера

За елемент критеријума Интернет пакет 3 – 50/10 Мбпс понуђач “Орион телеком” доо Земун,је 
понудио  цену  од  0,01  дин,  па  је  по  овом  елементу  критеријума  применом  горе  наведене  
методологије пондерисања остварио следећи број пондера:

15х0,01/0,01=15 пондера

За елемент критеријума Интернет пакет 4 – 70/10 Мбпс понуђач “Орион телеком” доо Земун,је 
понудио  цену  од  0,01  дин,  па  је  по  овом  елементу  критеријума  применом  горе  наведене  
методологије пондерисања остварио следећи број пондера:

15х0,01/0,01=15 пондера

За елемент критеријума Интернет пакет 5 – 30/30 Мбпс понуђач “Орион телеком” доо Земун,је 
понудио  цену  од  0,01  дин,  па  је  по  овом  елементу  критеријуа  применом  горе  наведене 
методологије пондерисања остварио следећи број пондера:



15х0,01/0,01=15 пондера

За  елемент  критеријума  Интернет  пакет  6  –  100/100  Мбпс  “Орион  телеком”  доо  Земун,је 
понудио  цену  од  0,01  дин,  па  је  по  овом  елементу  критеријуа  применом  горе  наведене 
методологије пондерисања остварио следећи број пондера:

15х0,01/0,01=15 пондера

За елемент критеријума  Цена месечног одржавања и изнајмљивања WiFi hot spot уређаја на 
Градском тргу и Сава парку понуђач “Орион телеком” доо Земун,је понудио цену од 48.000,00 
дин.  месечно  па  је  по  овом  елементу  критеријуа  применом  горе  наведене  методологије  
пондерисања остварио следећи број пондера:

10х48.000,00/48.000,00 = 10,00 пондера

На основу спроведеног оцењивања добијен је следећи резултат:

Елементи
критеријума

Интернет пакет 
1 – 10/1 Мбпс

Интернет пакет 
2 – 20/5 Мбпс

Интернет пакет 
3 – 50/10 Мбпс

Интернет пакет 
4 – 70/10 Мбпс

Интернет пакет 
5 – 30/30 Мбпс

Интернет пакет 
6 – 100/100 
Мбпс

Цена месечног одржавања и 
изнајмљивања WiFi hot spot 
уређаја на Градском тргу и 
Сава парку

Укупно

„Орион 
телеком”  доо 
Земун

15 15 15 15 15 15 10 100

8) Датум доношења одлуке о додели уговора:

___   30.06.2020. године                                                                                                        

9) Датум закључења уговора:

01.07.2020. године
 
10)    Назив,  односно  име  понуђача  са  којим  је  закључен  уговор  о  јавној 
набавци:

„Орион телеком” доо Земун

      11) Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача

      Уговор се не извршава преко подизвођача_________________________________
      



12) Период важења уговора:
 
_до 01.08.2021. године  __________________________________________________  

                                                     
     13) Околности које представљају основ за измену уговора

/
   


