
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2-13726 

Датум: 18.05.2016.  

  

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 i 68/15), 

Комисија за јавну набавку мале вредности услуга  – пружање услуге – услуге фиксног 

оператера;, број 51/16, објављеном на Порталу јавних набавки дана 13.05.2016. године у року 

предвиђеном за подношење понуда врши 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ мале вредности услуга  – услуге фиксног оператера  

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности услуга  – услуге фиксног 

оператера број 51/16 се мења на следећи начин: 

Мења се тачка 18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  конкурсне документације тако 

да сада гласи: 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “економски најповољнија 

понуда”.  

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на укупном збиру бодова (пондера) 

за следеће елементе критеријума 

 
 

Начин бодовања: 

 

1. Цена увођења услуге(SetUp) 

 

Код овог критеријума упоређиваће се понуђена цена за увођење услуга која подразумева све 

једнократне трошкове као што су заснивање претплатничког односа, обезбеђивање везе итд. 

Понуда са најнижом понуђеном ценом по овом елементу критеријума добија максималних 5 

бодова, док се бодови осталих понуђача израчунавају према формули: 

најнижа понуђена цена / понуђена цена * 5 

Приликом оцењивања понуда, заокурживање ће се вршити на две децимале. 

SetUp 5

Cena mesecne pretplate po 

telefonskom prikljucku ISDN PRI 5

Cena mesecne pretplate po 

telefonskom prikljucku ISDN BRI 10

Cena mesecne pretplate po 

telefonskoj liniji 10

Razgovori sa mobilnim 

brojevima u MTS, Telenor I VIP 

mrezi 35

Razgovori u Srbiji, fiksna 

telefonija 35
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2. Цена месечне претплате по телефонском прикључку ISDN PRI, односно дигиталне 

технологије преноса говорних канала – капацитета 30 говорних канала  или 2 mbps 
Код овог критеријума упоређиваће се понуђена цена месечне претплате која подразумева 

фиксну месечну надокнаду за коришћење услуге. 

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималних 5 бодова, док се бодови осталих 

понуђача израчунавају према формули: 

најнижа понуђена цена / понуђена цена * 5 

Приликом оцењивања понуда, заокурживање ће се вршити на две децимале. 

 

3. Цена месечне претплате по телефонском прикључку ISDN BRI , односно дигиталне 

технологије преноса говорних канала – капацитета 2 говорнa канала  или 192 kbps 
Код овог критеријума упоређиваће се понуђена цена месечне претплате која подразумева 

фиксну месечну надокнаду за коришћење услуге. 

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималних 10 бодова, док се бодови осталих 

понуђача израчунавају према формули: 

најнижа понуђена цена / понуђена цена * 10 

Приликом оцењивања понуда, заокурживање ће се вршити на две децимале. 

 

4.  Цена месечне претплате по телефонској линији 

Код овог критеријума упоређиваће се понуђена цена месечне претплате која подразумева 

фиксну месечну надокнаду за коришћење услуге по једној телефонској линији. 

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималних 10 бодова, док се бодови осталих 

понуђача израчунавају према формули: 

најнижа понуђена цена / понуђена цена * 10 

Приликом оцењивања понуда, заокурживање ће се вршити на две децимале. 

 

5. Разговори са мобилним бројевима у MTS, Telenor I VIP мрежи 

Код овог критеријума упоређиваће се понуђена цена минута разговора од претплатника 

фиксне телефоније ка мобилној мрежи.  

Понуда са најнижом понуђеном ценом (по сваком поделементу критеријума) добија 

максималних 35 бодова, док се бодови осталих понуђача изачунавају према формули: 

најнижа понуђена цена / понуђена цена * 35 

 

6. Цена разговора у Србији, фиксна телефонија 

Код овог критеријума упоређиваће се понуђена цена минута разговора у месном и 

међумесном саобраћају. 

Понуда са најнижом понуђеном ценом по овом критеријуму добија максималних 35 бодова, 

док се бодови осталих понуђача израчунавају према формули: 

најнижа понуђена цена / понуђена цена * 35 

 
Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера а при томе су најбоље (са 
највећим укупним бројем пондера), као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који 
понуди нижу цену разговора у Србији, фиксна телефонија. 
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С обзиром да је Наручилац изменио конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, Наручилац је, сходно одредбама члана 63. Став 5  Закона о јавним 

набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12), продужио рок за подношење понуда. Нови рок за 

подношење понуда је 26.05.2016. године до 11,00 часова.  

 

 

ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

Комисија за јавне набавке 

 


