ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈП „Нуклеарни објекти Србије”

Адреса наручиоца:

Мике Петровића Аласа 12-14, Винча

Интернет страница наручиоца:

www.nukleraniobjekti.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Услуге у области телекомуникација
ОРН : услуге мобилне телефоније - 64212000
Дел. бр. 328/19

Уговорена вредност:

3.500.000,00

Критеријум за доделу уговора:
Економски најповољнија понуда:
1. Цена саобраћаја (цена разговора по минуту ), без ПДВ-а, према мобилном оператеру „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА", - максимално 25
пондера,
2. Цена саобраћаја (цена разговора по минуту), без ПДВ-а, према мобилном
оператеру „Vip mobile" , - максимално 25
пондера,
3. Цена саобраћаја (цена разговора по минуту), без ПДВ-а, према мобилном оператеру „ТЕLENOR", - максимално 25 пондера,
4. Цена саобраћаја (цена разговора по минуту), без ПДВ-а, понуђача према фиксној телефонији у земљи, - максимално 5 пондера,
5. Цена „СМС" поруке у земљи, без ПДВ-а. - максимално 5 пондера,
6. Цена месечне претплате за решење самосталног управља мобилним уређајима -максимално 15 пондера (у којима се
налазе службене картице) од стране наручиоца и то: мониторинг уређаја, управљање и примена апликативних, конфигуративних и
безбедносних полиса на уређајима, географско лоцирање уређаја, даљинско брисање садржаја уређаја, ручно додавање уређаја,
подешавање WiFi профила, подешавање црне листе апликација, генерисање извештаја и слично. Понуђени систем ( решенје) треба
да подржава следеће оперативне системе: Android, iOS и Windows. Услугу се реализује на 120 претплатничких бројева ради
увођенја бебедносних ИСО стандарда за поребе наручиоца.
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Број примљених понуда:

- Највиша

3.500.000,00

- Најнижа

3.500.000,00

- Највиша

3.500.000,00

- Најнижа

3.500.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.5.2020.

Датум закључења уговора:

4.5.2020.

Основни подаци о добављачу:
ВИП Мобиле доо
Булевар Милутина Миланковића 1ж
11070 Нови Београд

Период важења уговора:

4.5.2021.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговор се закључује на период од једне године.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају кад друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О својој намери, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана писаног обавештења.
Уговорне стране могу споразумно раскинути Уговор. Писаним актом о споразумном раскиду Уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе
доспеле до момента раскида уговора.

Остале информације:
У случају евентуалног спора странке сагласно уговарају надлежност Привредног суда
Београду, с тим што се уговорне стране обавезују да га претходно покушају решити
договорно и на основама једнакоправних интереса и обостраног задовољства.

