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Број: 1-02-4047-23/19-13
Датум: 28.08.2019.
Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА/ПРИЈАВА

Пазив наручиоца
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Адреса наручиоца
Палмотићева 2, 11000 Београд, ПАК 106306
Интернет страница наручиоца

www.ratel.rs
Врета наручиоца
Остало
Врета поступкајавне набавке
Поетупакјавне набавке мале вредноети
Продужење рока за подношење:
Понуда
Врста предмета
Услуге
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Услуге ШТАМПАРИЈЕ (израда публикација, образаца и потрошног материјала офеет или
дигиталном штампом), редни број 1-02-4047-23/19, ОРП - 79820000 - Уелуге у вези еа
штампањем.

Датум објављивања позива за подношење понуда/пријава:
19.08.2019. године
Датум објављивања обавештења о продужењу рока:
28.08.2019. године
Разлог за продужење рока:
Измена и допуна конкурсне документације
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Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Пови рок за подношење понуда је 04.09.2019. године, до 10:00 часова, на адресу:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотиliева 2,
11000 Београд, ПАК 106306, - Писарница -, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга
штампарије (израда публикација, образаца и потрошног материјала офсет или дигиталном
штампом) бр. 1-02-4047-23/19 - НЕ ОТВАРАТИ".
Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се 04.09.2019. године, са почетком у 10:30 часова, на
адреси седишта Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге,
Палмотићева 2, 11000 Београд.
Лице за контакт:
Јасмина Пејаковић

E-mail адреса: jasmina.pejakovic а ratel.гs

СЛУЖБЕПИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
л

ј`

Peпaarul)iia гІi cнiuij.i за С:ict:rpoнchr r(i~ н~~~дипјс п пош rauch vravrr
11a,iмu~iiiheiз '_. 1 1 10 Бесэгра.t. 11,ah: 1O6;f)6. 1'rnл4iка Ср~iијн
kO!Itnk! itcнrip: O1
~~.ratrl.r,

67~. фanc: 01 1 _;232 37

Јасмина Пејаковић
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