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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4047-22/ 19-3
Датум: 19.07.2019.

Београд
ПОЗИВ ЗА ПОДИОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ

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 услуга — Организовање конференција и других догађаја,
а назив и ознака из општег речника набавке је: 79950000 - Услуге организовања изложби,
сајмова и конгреса.
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Партије
Јавна набавка 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

Портал јавних набавки, (www.portal.ujn.gov.rs)
Интернет страница наручиоца (www.ratel.rs)
Пачин подношења понуде и рок за подношење понуде
Понуђачи подносе понуде у затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично на
адресу наручиоца: Регулаторна агенција за електронске комунинације и попrганске услуге,
Палмотићева 2, са назнаком: „Понуда за iавнт набавку vcnvra - одганизовање
конференциiа и диугих догаliaia, бр. 1-02-4047-22/19 - НЕ ОТВАРАТИ".
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОИУДА ЈЕ: 31.07.2019 ГОДИНЕ ДО 10.00 ЧАСОВА
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотиtiева 2. 1 1 103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 01 1 3242 673, факс: 01 1 3232 537

www.ratel.rs

Место, време и начин отварања понуда
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,
дана 31.07.2019. године, у 11.00 часова на адреси Палмотићева број 2, Београд, у
присуству чланова Комисије за предметнујавну набавку.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ћe
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена

пуномоћја, на основу којих 1-ie доказати овлашћење за учешl'ie у поступку јавног отварања
понуде.
Рок за доношење одлуке
10 дана од дана отварања понуде
Лице за контакт:
Јасмина Пејаковић

jasmina.pejakovicјa ratel.rs, факс број: 011 32-32-537

Потписи председника и чланова комисије:

1) Зорана Недић — председник комисије
r

2) Александра Ристић — заме

члан. комисије

3) Јасмина Пејаковић — члан комисије
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