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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д.
директора Управе за заједничке послове покрајинских органа број 404-151/2018 од
31.05.2018. године с а ч и н и л а ј е
ИЗМЕНЕ БР.1
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈНОП 19/2018
Врши се измена конкурсне документације за јавну набавку услуга - услуге мобилне
телефоније (ЈНОП 19/2018), и то на следећи начин:
1. У делу V („V - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА“), на страни 15/60 КД став 2.
мења се и гласи:
„Сагледавањем реализације прошлогодишњег уговора о услугама мобилне телефоније
и на основу званично добијених статистичких података од тренутног оператера
мобилне телефоније за Скупштину АПВ и Покрајинску владу везаних за остварен
саобраћај у мобилној телефонији, а узимајући у обзир потребе Наручиоца, оцењивање
и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума:
Цена саобраћаја у земљи за 650 VOICE SIM картица (Ц1)
Цена саобраћаја у земљи за 50 VOICE SIM картица (Ц2)
Интернет на 700 VOICE SIM картица (ИВК)

60 пондера
5 пондера
10 пондера

Интернет на 55 DATA SIM картица (ИДК)

5 пондера

SMS поруке за иностранство (С)

3 пондера

Буџет за куповину мобилних уређаја (Б)

17 пондера

Укупно:

100 пондера

“
Измене конкурсне документације се без одлагања објављују на Порталу јавних
набавки и интернет страници Управе за заједничке послове покрајинских органа.
Измене су саставни део конкурсне документације и понуђачи су дужни да понуде
сачињавају у складу са Изменама конкурсне документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Име и презиме
Наташа Нађ, члан с.р.
Гордана Гошић, заменик члана с.р.
Биљана Обрадовић, заменик члана с.р.
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