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Број : 1 -02-4047-7/19-4
Датум: 06.06.2019.
Београд

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Пазив наручиоца
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанеке уелуге
Адрееа наручиоца
Палмотићева 2, 11000 Београд, ПАК 106306
Интернет страница наручиоца

www.ratel.rs
Врета наручиоца
Остало

Врста поетупкајавне набавке
Поетупакјавне набавке мале вредноети
Врета предмета
Уелуге
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Сиетематеки преглед запоелених
Уелуге лекарских ординација и еродне уелуге - 85120000
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Пајнижа понуlјена цена

Начин преузимања конкурене документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доетупна
Портал јавних набавки, (www.portal.ujn.gov.rs)
Интернет етраница наручиоца (www.ratel.rs)
Пачин подношења понуде и рок за подношење понуде
Понуђач понуду подноеи непосредно (лично) или путем поште препорученом пошиљком,
у затвореној коверти или кутији.
Понуду доетавити на адрееу: Регулаторна агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге, Палмотићева 2, 11000 Београд, ПАК 106306, - Писарница -, са
назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга - систематски преглед запослених, бр. 102-4047-7/19 - НЕ ОТВАРАТИ".
Рок за подношење понудаје 14.06.2019. године до 10:00 часова.
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Место, време и начин отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се, на адреси седишта Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотиliева 2, 11000 Београд, истог дана
по истеку рока за подношење понуда, односно 14.06.2019. године, са почетком у 11:00
часова.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Представници понуlјача који учествују у поступку отварања понуда, дужни су да пре
почетка јавног отварања понуда, поднесу пуномоћје за учешli-е у поступку отварања
понуда (на меморандуму понуlјача, заведено, потписано и оверено печатом).
Рок за доношење одлуке
10 дана од дана отварања понуда
Лице за контакт:
Розалина Кошанин

E-mail адреса: rozalina.kosanin@ratel.rs
Број факса: 011/3232-537

Потписи председника и чланова комисије:

1) Милица Челебић — замен

редседника комисије

2) Јасмина Мишчевић — а комисије
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3) Розалина Кошанин — члан ком ис ије
г
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