
Факултет техничких наука у Чачку 

Светог Саве 65,Чачак 

Број: 1785-16/2015-9 

14. 10. 2015. године 

 

На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,      

бр. 124/12 и 68/2015) комисија сачињава  

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Јавна набавка услуга мобилне телефоније ЈНМВ бр. 16/2015 

У следећем: 

      а) На страни 10/30 конкурсне документације: 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19. 10. 

2015. године до 12:00 часова.    

Мења  се и гласи:  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22. 10. 

2015. године до 09:00 часова. 

 

б) На страни 16/30 конкурсне документације: 

У случају када постоје две или више понуда са истим бројем пондера, као 

најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача са највећим бројем пондера 

добијеним за најнижу захтевану минималну месечна потрошњу. У случају да два 

понуђача имају исти број пондера и за понуђену најнижу захтевану минималну месечна 

потрошњу онда ће бити изабрана понуда понуђача са највећим бројем пондера 

добијеним за  цену најниже понуђене месечне претплате по броју у оквиру које су 

укључени бесплатни разговори у групи. 

 
  

Мења  се и гласи:  

У случају истог броја пондера између понуђача,  биће изабран онај понуђач који 

понуди  већи износ повлашћеног буџета за набавку телефонских апарата по 

бенeфицираним ценама у току трајања уговорне обавезе. У случају да два понуђача 

понуде исти износ повлашћеног буџета за набавку телефонских апарата по 

бенeфицираним ценама у току трајања уговорне обавезе понуђач са којим ће бити 

закључен уговор биће изабран жребом. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде 

које имају једнак број пондера и које су понудили исти износ повлашћеног буџета за 

набавку телефонских апарата по бенeфицираним ценама у току трајања уговорне 

обавезе. 

 
 
 
 



в)  На страни 23/30 конкурсне документације: 

Понуђене цене морају бити заокружене на 2 (две) децимале и изражене у динарима без 

ПДВ-а. 

Најниже понуђене цене не могу бити 0,00 динара.  

 
Мења  се и гласи: 

 

Понуђене цене морају бити изражене у динарима без ПДВ-а. 

Понуђене цене морају бити заокружене на 2 децимале. 

Најниже понуђене цене не могу бити 0,00 динара, т.ј. најнижа понуђена цена 

заокружена на две децимале може бити минимум 0,01 динар, због немогућности 

примене формуле за бодовање (пондерисање) понуђених цена. 
 

    

         

      Комисија за јавну набавку: 

 


