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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН ( ''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

КОМИСИЈА за jавну набавку образована Решењем бр. 404-112-3/18-IV сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности у циљу закључења оквирног споразума бр. 

404-112/18-IV– Услуге мобилне телефоније 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац -Општинска управа Општине Рума, Главна 107, Рума 

-Председик општине, Главна 155, Рума 

-Општинско правобранилаштво, Главна 155, Рума 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-112/18-IV 

Позив број 404-112-5/18-IV 

Конкурсна документација број 404-112-4/18-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. 

НАРУЧИОЦА: www.ruma.rs 

30.08.2018.г 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-112-6/18-IV 

ДАТУМ 31.08.2018.г 

Врши се измена следећих делова: 

Прилог број 3.- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, мења се тачка 24, на страни 6/51, на следећи начин: 

МЕЊА СЕ: 
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24 Обавеза је Понуђача да пре достављања понуде изврше обилазак локација Наручиоца 

и изврше мерење сигнала мобилне мреже, а у циљу утврђивања минимума квалитета 

сигнала и могућности комуникације. Задовољавајући ниво сигнла мора бити већа од 

100 dBm. Понуђач је у обавези да најави долазак наручиоцу, у року од најмање 2 

радна дана пре дана планираног обиласка локација на e-mail: jnbruma@ruma.rs.  

Мерење сигнала мора бити одрађено минимално 2 дана пре отварања понуда. 

Приликом обиласка потребно је сачинити Извештај о мерењу сигнала и исти 

приложити уз понуду на свом меморандуму; такође, Понуђач је дужан да приложи 

пуномоћје за особу која ће испред Понуђача извршити мерења и пуномоћје треба да 

буде саставни део понуде, при чему образац обиласка локације оверава особа која 

испред понуђача врши мерења сигнала; 

И ГЛАСИ 

24 Обавеза је Понуђача да пре достављања понуде изврше обилазак локација Наручиоца 

и изврше мерење сигнала мобилне мреже, а у циљу утврђивања минимума квалитета 

сигнала и могућности комуникације. Задовољавајући ниво сигнла мора бити већа од 

-100 dBm. Понуђач је у обавези да најави долазак наручиоцу, у року од најмање 2 

радна дана пре дана планираног обиласка локација на e-mail: jnbruma@ruma.rs.  

Мерење сигнала мора бити одрађено минимално 2 дана пре отварања понуда. 

Приликом обиласка потребно је сачинити Извештај о мерењу сигнала и исти 

приложити уз понуду на свом меморандуму; такође, Понуђач је дужан да приложи 

пуномоћје за особу која ће испред Понуђача извршити мерења и пуномоћје треба да 

буде саставни део понуде, при чему образац обиласка локације оверава особа која 

испред понуђача врши мерења сигнала; 

 

Прилог број 6.- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, на страни 14/51, на следећи 

начин: 

МЕЊА СЕ  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, 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 једнаку најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и исти гарантни рок. 

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. 

И ГЛАСИ: 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
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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 једнак број пондера. 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. 

 

 

 

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

 

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним Изменама и допунама 

конкурсне документације. 

 

У прилогу достављамо ИЗМЕЊЕН: 

 

Прилог број 3.- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

 

који чине обавезне елементе понуде. 
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Прилог 3 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

 

1 Формирање затворене корисничке групе Наручиoца, број претпланика 160, уз 

могућност да се број претплатника повећа или смањи  

2 Сви разговори се тарифирају у секундама (1/1) без заокруживања и без наплате 

успоставе везе 

3 Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају 

4 Разговори унутар корисничке групе Наручиоца се обављају без накнаде, за 0,00 

динара без ограничења 

5 СМС поруке унутар корисничке групе у мрежи Наручиоца се тарифира са 0,00 

динара без ограничења 

6 Омогућено задржавање постојећих бројева укључујући префикс, трошкови преноса 

бојева падајау на терет изабраног оператера 

7 Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, ватрогасна служба, служба хитне 

помоћи) 

8 Бесплатан листинг одлазног саобраћаја 

9 Понуђене цене фиксне у динарском износу за време трајања уговорног периода 

10 Успостава везе је бесплатна према свим оператерима 

11 Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера 

12 Обавезна минимална месечна гарантована потрошња је 0,00 динара без ПДВ-а 

13 Основна месечна претплата по броју је 30,00 динара без ПДВ-а 

14 Буџет за набавку телефонских апарата за време трајања уговорне обавезе у износу од 

1.150.000,00 динара без ПДВ-а, рачунајући по званичним пуним ценама телефона 

изабраног понуђача без уговорне обавезе. Наручилац ће у складу са потребама  

наручивати телефоне од Понуђача, а сви телефони морају бити испоручени у року од 

7 дана од дана наручивања телефона. 

15 Могућност узимања додатних пакета по броју, активирања интернет додатака и 

мобилног интернета по ценовнику изабраног оператера. 

16 Цене свих осталих услуга не могу бити веће у односу на цене из стандардног 

ценовника оператера 

17 Бесплатни разговори са службених мобилних запослених Наручиоца ка фиксним 

бројевима Општинске управе Општине Рума 

18 За испоручене телефонске апарате изабрани понуђач обезбеђује сервис и гарантни 

рок од минимум 12 месеци од дана испоруке 
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19 Контролу квалитета услуга обављаће одговорно лице именовано од стране 

Наручиоца у континуитету за сво време трајања Уговора 

21 За 10 бројева 10 ГБ интернета по пуној брзини, за 20 бројева 5 ГБ интернета по пуној 

брзини, за 30 бројеве 3 ГБ интернета по пуној брзини, сви остали бројеви наше групе 

500 МБ интернета по пуној брзини, након тога брзин се смањује и интернет је 

неограниче. 

22 Омогућена замена корисничке картице (у случају губитка, оштећења исл.) у року не 

дужем од 24 часа 

23 Прелазак бројева из постојеће групе у нову групу (коју нуди Понуђач), односно 

максимални прекид у функционисању групе не сме бити дужи од 7 дана. 

24 Обавеза је Понуђача да пре достављања понуде изврше обилазак локација Наручиоца 

и изврше мерење сигнала мобилне мреже, а у циљу утврђивања минимума квалитета 

сигнала и могућности комуникације. Задовољавајући ниво сигнла мора бити већа од 

-100 dBm. Понуђач је у обавези да најави долазак наручиоцу, у року од најмање 2 

радна дана пре дана планираног обиласка локација на e-mail: jnbruma@ruma.rs.  

Мерење сигнала мора бити одрађено минимално 2 дана пре отварања понуда. 

Приликом обиласка потребно је сачинити Извештај о мерењу сигнала и исти 

приложити уз понуду на свом меморандуму; такође, Понуђач је дужан да приложи 

пуномоћје за особу која ће испред Понуђача извршити мерења и пуномоћје треба да 

буде саставни део понуде, при чему образац обиласка локације оверава особа која 

испред понуђача врши мерења сигнала; 

 

 

 

 

 МЕСТО, ______________________ 

 

ДАТУМ, _________________ 2018.г. 

 

 

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П 

 


