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Предмет: Измене конкурсне документације 

 

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 

14/15 и 68/15), Наручилац врши измене конкурсне документације у поступку јавне 

набавке услуга: УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,ИНТЕРНЕТА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА, ЈН 

2019/36: 

 

1. У конкурсној документацији на стр. 18 у делу: V Критеријум за избор 

најповољније понуде – тачка 1. Критеријум за доделу уговора – став 4 мења се 

тако да гласи: 

„Уколико да ни након примене наведених резервних критеријума није могуће 

изабрати прворангирану понуду, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 

буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који 

су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају исти укупан број 

пондера ,исту цену месечне претплате по L2VPN локацијии исту цену минута 

кпозива ка мобилним бројевима. Извлачење путем жреба наручилац ће 

извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати 

на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити 

у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде 

на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују 

овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.“ 
 

2. У конкурсној документацији на стр. 39 у делу: VIII Упутство понуђачима како да 

сачине понуду – тачка 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 

ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА, став 1, алинеја 1 мења се тако да гласи:  

„У погледу средстава обезбеђења, којим понуђач обезбеђује испуњење својих 

уговорних обавеза, понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву понуђача о 

достављању менице са меничним овлашћењем. Изјавом се понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу обавезује да ће одмах по 

потписивању уговора, наручиоцу предати бланко соло Меницу потписану и 

оверене печатом одговорног лица понуђача (Образац бр. 7. Конкурсне 

документације) с Меничним овлашћењем, Потврдом пословне банке о 

извршеној регистрацији менице и картоном депо потписа и то за: 

 - за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене, без 

обрачунатог ПДВ, у року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора. са 

важношћу 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за извршење посла;“ 

 

3. У конкурсној документацији у тачки IV Услови за учешће у поступку јавне набавке 

из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у делу 

Додатни услови, у табели на страни 14/47 мења се тачка 3. Технички капацитет у 

погледу доказа којима се исти доказује, тако да гласи: 

 



Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ ДОКАЗИ 

О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

3. ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ  

 Да располаже неопходним кадровским  

капацитетом:  

• да понуђач у моменту подношења 

понуде поседује сертификат ИСО 

27001 стандард за делокруг Систем  

менаџмента безбедности 

информација или одговарајући  

Сертификат мора да буде важећи у 

тренутку отварања понуда, 

• да понуђач у моменту подношења 

понуде поседује сертификат ИСО 9001 

стандард за делокруг Систем  

менаџмента квалитета или  

одговарајући. Сертификат мора да 

буде важећи у тренутку отварања 

понуда, 

• да понуђач има/користи најмање 3 

(три) возила у моменту  подношења 

понуда по предметној јавној набаци;  

 

 

•  

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

додатне услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл.76. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом; 

Доставити: 

• Фотокопија важећег сертификата о 

контролисању који је издало 

сертификационо тело које је 

акредитовано од стране 

Акредитационог тела Србије, а којим 

се потврђује да је контролисана услуга 

безбедности информација, испуњава 

захтеве стандарда  ИСО 27001  и  

• фотокопија важећег сертификата ИСО 

9001 којом доказује да испуњава 

стандард  за делокруг Систем  

менаџмента квалитета. 

• фотокопија пописне листе на дан  

31.12.2018.г. или очитане саобраћајне 

дозволе из  којих се види да понуђач 

поседује возила у власништву, 

• уколико су возила у закупу или 

лизингу доставити Уговор о закупу 

и/или Уговор о лизингу за та возила и 

очитане саобраћајне дозволе. 

Сва документа доставити у 

фотокопији. 

 

 

 

Измене су саставни део конкурсне документације, објављују се на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца и обавезне су за све понуђаче. 

 


