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Број : 1-02-4047-40/ 18-3
Датум: 21.06.2019.
Београд
ПОЗИв ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Пазив наручиоца
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУИИКАЦИЈЕ И ПОШТАПСКЕ
УСЛУГЕ
Адреса наручиоца
Палмотићева број 2 11000 БЕОГРАД
Интернет страница наручиоца

www.ratel.rs
Врста наручиоца
ОСТАЛО
Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка мале вредности
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара — измештање постојеће трафо станице и
постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш, а назив и ознака из општег
речника набавке је: 3 1 1 72000-2 Напонски трансформатори.
Партије
Пабавка није обликована по партијама:
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора
Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна

Порталјавних набавки, (www.portal.ujn.gov.rs)
Интернет страница наручиоца (www.ratel.rs)

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде
ПонуТјачи подносе понуде у затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично на
адресу наручиоца: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге,
Папмотићева број 2, са напоменом: „ За набавку добара — измештање постојеће трафо етанице и
ностављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Пиш, 1-02-4047-40/18 "- не отварати.
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РОК ЗА ПОДПОШЕЊЕ ПОПУДА ЈЕ: 01.07.2019 ГОДИПЕ ДО 10.30 ЧАСОВА
Место, време и начин отварања понуда
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,
дана 01.07.2019. године, у 11.00 часова на адреси Палмотићева број 2, Београд, у сали на
првом спрату, канцеларија 53, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
Услови под којима представници понуlјача могу учествовати у поступку отварања
понуда
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуlјача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлапгћење за учешБе у поступку јавног отварања
понуде.
Рок за доношење одлуке
10 дана од дана отварања понуде
Лице за контакт:
zvonko.maпinovic ct ratel.rs, факс број: 011 32-42-673

Бојан МиленГовић задС~еник председника
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