ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
Назив наручиоца:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге

Адреса наручиоца:

Палмотићева број 2 Београд

Интернет страница наручиоца:

www.ratel.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно 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, a назив и ознака из општег речника
набавке је: 31172000-2 Напонски трансформатори.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

21.6.2019

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

12.7.2019

Разлог за продужење рока:
Комисија је има потребу да изврши измене и допуне Конкурсне документације па у , у
складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15),
продужава рок за подношење понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђачи подносе понуде у затвореној и печатираној коверти, препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Регулаторна
агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева број 2, са напоменом: „ За набавку добара – измештање
постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш редни број 1-02-4047-40/18" - не отварати.
Нови рок за подношење понуда, је 19.7.2019 године, у 10.30 часова на адреси: Палмотићева број 2, Београд, у сали на другом спрату,
у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на назначену адресу наручиоца до напред наведеног датума и сата.
Понуда поднета пo истеку датума и сата одређеник у позиву, сматраће се неблаговременом и биће враћена неотворена понуђачу са
назнаком да је поднета неблаговремено.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана
19.7.2019 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.

Лице за контакт:

zvonko.martinovic@ratel.rs, факс 011/32-42-673

Остале информације:
Број: 1-02-4047-40/18-19
Датум: 12.7.2019.
Београд

председник комисије
Бобан Панајотовић

