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Измене и допуне конкурсне документације 
 

 
Предмет: Допуне Конкурсне документације број 6033 од 06.08.2019. године за јавну набавку У 5, 

„Телекомуникационе услуге – мобилна телефонија“ 
 
 
1. Врши се измена Конкурсне документације број 6033 од 06.08.2019. године за јавну набавку У 5 

„Телекомуникационе услуге – мобилна телефонија“, на страни 16 у делу V.14. Елементи критеријума на 
основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом 

 
Брише се:  
 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
понуђача који су понудили исти укупан број пондера и исти број пондера за критеријум цена саобраћаја 
у националном саобраћају тарифирана у секундама и исти број пондера за критеријум буџет за набавку 
апарата исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир посебно 
убацити у коверту и затим коверте ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући само једну коверту. 
Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен уговор. 
 

Додаје се: 

 ,,Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
понуђача који су понудили исти укупан број пондера и исти број пондера за критеријум буџет за 
набавку апарата исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир 
посебно убацити у коверту и затим коверте ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући само 
једну коверту ՚՚. 

  

                                                                                                                                               Комисија за јавну набавку 
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