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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈE
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
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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 109-404-144/2020-01 од 21.05.2020.
године с а ч и н и л а ј е
ИЗМЕНE И ДОПУНЕ БР.1
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –
УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈНОП 17/2020
Врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга – услуге
фиксне телефоније (ЈНОП 17/2020), и то на следећи начин:
1. У делу V - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА Конкурсне документације, на страни
16/52 тачка 1. допуњује се и то тако што се после подтачке 3. додаје нови став који гласи:
„У циљу прецизног математичког израчунавања и избегавања математичке операције
дељења са нулом, понуђена цена за описане елементе критеријума и поткритеријуме не може
бити мања од 0,01 РСД без ПДВ.
Заокруживање добијених пондера врши се на две децимале.“
2. У делу V - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА Конкурсне документације, на страни
16/52 тачка 2. мења се и гласи:
„2. елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће Наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истим
бројем пондера:
У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера, елемент
критеријума на основу којега ће Наручилац извршити доделу уговора је «Цена месечне
претплате по телефонском броју» и то тако што ће понуђач који је понудио нижу цену имати
предност приликом доделе уговора.
„Цена месечне претплате по телефонском броју“ која ће се примењивати као резервни
елемент критеријума представља збир понуђених јединичних цена без ПДВ за следеће ставке:
•
Цена месечне претплате за примарни ISDN прикључак
•
Цена месечне претплате за базни ISDN прикључак
•
Цена месечне претплате за аналогни телефонски прикључак.
Уколико су понуђачи који имају исти број пондера, понудили такође и исту цену
месечне претплате по телефонском броју, Наручилац ће доделу уговора извршити путем
жреба и то на следећи начин:
- Наручилац ће упутити позив свим понуђачима да присуствују поступку жребања.
Одсуствовање неког од уредно позваних представника понуђача неће одложити поступак
жребања.
- Поступак жребања водиће Комисија за јавну набавку и исти ће се обавити у
просторијама Наручиоца у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16;
- Комисија ће припремити кутију и физички идентичне коверте у којима ће бити папири
са именима понуђача који имају исти број пондера и исту цену месечне претплате по
телефонском броју. Коверте са именима предметних понуђача ће у присуству представника
понуђача бити убачене у кутију.
- Жребање ће бити обављено тако што ће један члан Комисије за јавну набавку
извршити извлачење једне коверте, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача
који је извучен
- Понуђач који први буде «извучен» у жребу имаће предност у додели уговора
- О жребању ће се сачинити посебан записник и исти ће се доставити свим
понуђачима.“
2/3

Измене и допуне конкурсне документације се без одлагања објављују на Порталу
јавних набавки и интернет страници Управе за заједничке послове покрајинских органа и
саставни су део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку
Наташа Нађ, члан
Анела Амиџић, члан
Зоран Шпановић, члан
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