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ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
            ПРЕДМЕТ: измена конкурсне документације у поступку јавне набавке: Набавка услуге 
мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 24 месеца, број јавне набавке: 404-1-205/20-
9 

             Наручилац врши измену конкурсне документације у складу са чланом 63. став 1. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у поступку  јавне набавке: 
Набавка услуге мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 24 месеца, број јавне набавке: 
404-1-205/20-9. 
 

 
 Мења се Техничка спецификација, стр. 6/33 КД, на следећи начин: 

  у тачки 20. додаје се реч „беплатна“ и иста сада гласи: 

 „20. Бесплатна минимална месечна количина интернет саобраћаја по сваком 
претплатничком броју износи 1GB по максималној брзини.“ 

 У оквиру додатног услова мења се реченица: „Испуњење овог услова подразумева да 
Понуђач сноси све трошкове инсталације терминалне опреме, одржавања и надгледања веза, као и 
прибављање свих потребних дозвола (ако постоји потреба за истим у складу са техничким решењем 
Понуђача), односно да Наручиоцу не фактурише једнократне трошкове инсталације опреме, 
успостављања сервиса и функционисања саобраћаја по везама, у виду месечне претплате“, тако 
што се брише – „у виду месечне претплате“ и сада гласи: 

 „Испуњење овог услова подразумева да Понуђач сноси све трошкове инсталације 
терминалне опреме, одржавања и надгледања веза, као и прибављање свих потребних дозвола 
(ако постоји потреба за истим у складу са техничким решењем Понуђача), односно да Наручиоцу не 
фактурише једнократне трошкове инсталације опреме, успостављања сервиса и функционисања 
саобраћаја по везама.“ 

 У поглављу V - Упутство понуђачима мења се тачка 21.  Критеријум за доделу уговора стр. 
12/33 КД, тако што се: 

 мења формула за елемент критеријума 2. Месечна накнада за повезивање кућне фиксне централе 
са мрежом мобилне телефоније  – 20 поена и сада гласи: 

Најнижа понуђена месечна накнада за повезивање кућне фиксне централе са мрежом  
мобилне телефоније x максималан број поена (20 поена) 

понуђена месечна накнада 
 
Мења се текст напомене на страни 12/33 КД тако да сада гласи: 
 
„Напомена:  
- Понуђачи су у обавези да, минимум за једну ставку из обрасца 4.1. Образац понуде (Ц1, Ц2, 

Ц3 или Ц4) и за месечну накнаду за повезивање кућне фиксне централе са мрежом мобилне 
телефоније наведу цену која није нижа од 0,01 динар.“  

 

 Наручилац ће објавити пречишћен текст Конкурсне документације са наведеним 

изменама.  
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