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Пољска:

ПО = __________ Најниже понуђена цена минута одлазног и долазног позива              х 0.50
                                 Понуђена цена из понуде која се оцењује

Словачка:

СЧ = __________ Најниже понуђена цена минута одлазног и долазног позива              х 0.50
                                 Понуђена цена из понуде која се оцењује

Белгија:

БЕ = __________ Најниже понуђена цена минута одлазног и долазног позива              х 1.00
                                 Понуђена цена из понуде која се оцењује

РУ = ГР + БУ + МК + СЛ + ХР + БИХ + ЦГ + ИТ + ШП + НЕ + ВБ + ЧЕ + ФР + ПО + СЧ + БЕ

УКУПНО _______________________________________________________________________________________100
пондера

НАПОМЕНА:
Минимална месечна потрошња  представља фиксни минимални месечни износ за плаћање за
тражени број корисника који ће као месечну обавезу наручилац бити дужан да исплаћује
изабраном оператеру, па чак и ако наручилац реално у току месеца оствари потрошњу услуга
мању од тог износа.
Цена СМС порука у домаћем саобраћају не сме бити већа од 2 динара
XX.   ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ:
Резервни критеријум:
1)  Уколико се након извршеног оцењивања понуда установи да две или више понуда имају
једнак број пондера, као повољнија ће се сматрати она која садржи најнижу месечну
потрошњу..
 (2) Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде понудио
најнижу цену минута разговора према фиксној телефонији.
(3) Уколико су понуђачи изједначени у ценама и по критеријуму цене минута разговора према
фиксној телефонији, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде понудио најнижу цену
роминг услуге.
(4) У случају да су понуђачи изједначени у погледу свих напред наведених елемената
критеријума, наручилац ће уговор доделити понуђачу који понуди најнижу цену за мобилни
уређај описан у Спецификацији услуга која чини саставни део обрасца структуре цене (ставка
8.) и који је наведен у члану 1. став 4 модела уговора.
НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА:
Наручилац је у могућности да одбије понуду понуђача уколико поседује доказ да је понуђач у
предходне три године у поступку јавне набавке:  поступао супротно зсабрани члана 23  и 25,
Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без
оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор
додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе  по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од три године. еуредном извршењу уговорених
обавезе од стране истог у претходне три године.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
или испуњења уговорних обавеза;


