
 
 
 
Наручилац: 
Дом здравља „Нови Београд“, Гоце Делчева 30, Нови Београд  
 
ПРЕДМЕТ: измене и допуне конкурсне документације „Услуге мобилне телефоније“, редни 
број  27/2013 
 

У складу са захтевима за појашњење од истог заинтересованог понуђача који се налазе у 
прилогу овог дописа и који су означени као Прилог број 1 и Прилог број 2, наручилац врши 
измене и допуне конкурсне документације, односно даје следеће појашњење:  

 
1. а) У конкурсној документацији на страни број 6 –„Упутство понуђачима како да сачине 

понуду“, код „Критеријум за оцењивање понуда“, тачка број 17, подтачка 1, мења се реченица:  
 

1. Цена месечне претплате –по једном  броју           -  максимално 10 пондера 
 
a) Месечна претплата бесплатна ( 0 динара )             - 8 пондера 
 
б) Месечна претплата није бесплатна       -максимално 2 пондера 
      Формула 1б)  = Најнижа понуђ. цена х 2   
            Понуђена цена  

 
и  сада гласи:  
 
1. Цена месечне претплате –по једном  броју             -  максимално 10 пондера 

 
a) Месечна претплата бесплатна ( 0 динара )             - 10 пондера 
 
б) Месечна претплата није бесплатна         -максимално 5 пондера 
      Формула 1б)  = Најнижа понуђ. цена х 5   
            Понуђена цена  

  
*У вези горе наведене измене конкурсне документације обавештавамо понуђаче да 

наручилац не доставља нове обрасце 
 

1. б) У конкурсној документацији на страни број 2 –„Позив за подношење понуда“, код 
„Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде“ у тачки број 5, као и код 
„Упутства понуђачима како да сачине понуду“, тачка број 17, подтачка 5, мења се реченица: 
„SMS– MMS поруке -максимално 15 пондера“ и  сада гласи: „SMS поруке -максимално 15 
пондера“. 

*У вези горе наведене измене конкурсне документације обавештавамо понуђаче да 
наручилац не доставља нове обрасце  

Услед наведене измене на страни број 2 конкурсне документације –„Позив за подношење 
понуда“, наручилац исту измену врши и у Позиву за подношење понуда који је био објављен на 
Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. 

 
2. У вези захтева заинтересованог понуђача из тачке 2. Прилога број 1, и тачке 2. из  

Прилога број 2, наручилац даје следеће појашњење:  



На више места у конкурсној документацији дефинисано је да изабрани понуђач – понуђач са 
којим наручилац потпише уговор, има обавезу да сноси све евентуалне трошкове настале услед 
пребацивања 300 бројева –картица, које Дом здравља тренутно користи, на другог оператера 
мобилне телефоније (уколико изабрани понуђач не буде понуђач код кога је наручилац 
тренутно умрежен). 

Процена евентуалних трошкова које би понуђач имао у случају пребацивања картица није у 
домену наручиоца. 

 
3. У вези са захтевом заинтересованог понуђача из тачке 3 (Прилог број 1 ), у обрасцу 

„Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке“, наручилац врши измену 
реченице: „Понуђач _____________________________________ (уписати назив понуђача) 
изјављује, под пуном материјалном  и кривичном одговорношћу да за  јавну набавку 
добара- „Куповина ситног инвентара за стоматолошку службу“, редни број  23/2013, поред 
тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава  и услове из члана  
75. и поседује доказе  из члана 77. Закона о јавним набавкама:“ која сада гласи: Понуђач 
_____________________________________ (уписати назив понуђача) изјављује, под пуном 
материјалном  и кривичном одговорношћу да за  јавну набавку добара- „Услуге мобилне 
телефоније“, редни број 27/2013, поред тражених минималних услова из конкурсне 
документације, испуњава  и услове из члана  75. и поседује доказе  из члана 77. Закона о 
јавним набавкама:“. 
 
 Такође, у вези са захтевом заинтересованог понуђача из тачке 3 (Прилог број 1 ), у 
обрасцу „Изјава о независној понуди“, наручилац врши измену реченице: „Понуђач 
_________________________________________________ (Навести назив понђача) изјављује, 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да за  јавну набавку добара- 
„Куповина ситног инвентара за стоматолошку службу“, редни број 23/2013 понуду подноси 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.“ која сада 
гласи: „Понуђач _________________________________________________ (Навести назив 
понђача) изјављује, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да за  јавну 
набавку добара- „Услуге мобилне телефоније“, редни број 27/2013 понуду подноси 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.“. 
 

 *У вези горе наведене измене конкурсне документације обавештавамо понуђаче да 
наручилац не доставља нове обрасце у складу са изменом из тачке 3. већ понуђачи за 
достављање понуде користе постојеће обрасце из већ достављене конкурсне документације. 
 

4. На страни број 4 конкурсне документације у тачки број 2. „Обавезна садржина понуде“ 
брише се реченица „Попуњен, потписан и печатом оверен oбразац Спецификацијa“, тако да 
понуђачи нису у обавези да приликом подношења понуде подносе овај образац. 
 

Такође, обавештавамо понуђаче да се услед измена и допуна конкурсне документације 
врши продужетак рока за подношење и отварање понуда. Рок за подношење понуда је  
10.07.2013. године до 11 часова. Јавно отварање понуда обавиће 10.07.2013. године у 11:30 
часова. Остали услови су непромењени. 

   Комисија за јавну набавку  
               „Услуге мобилне телефоније“ 
                     редни број  27/2013 

 



Прилог број 1 

 
 
 
 
 





Прилог број 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


