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Број : 1-02-4042-20/ 19-14
Датум: 22.08.2019.

Београд
Па основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15)

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОПСКЕ КОМУПИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
11103 Београд, улица Палмотиliева број 2
обј ављуј е
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац — Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге,

улица Палмотићева број 2, 11103 Београд. Интернет адреса Иаручиоцаје: www.ratel.rs;
Врста Наручиоца: Остало. Наручилац је основан Законом о електронским
комуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закон), као
регулаторно тело у области електронских комуникација и поштанскик услуга;
Предмет јавне набавке су услуге — одржавање возила ван гарантног рока, обликоване
по партијама, за период од три године, редни број 1-02-4042-20/19.
Иазив и ознака из општег речника набавке је: 50110000 - Услуге поправки и
одржавања моторних возила и припадајуће опреме.
]Рок за подношење понуда се продужава на 29.8.2019. године до 10.00 часова по
локалном времену.
Разлог за продужење рока за подношење понудаје измена конкурсне документације у
року мањем од осам дана пре истека рока за подношење понуда.
Благовременом понудом сматраliе се понуда приспела на назначену адресу наручиоца
до напред наведеног датума и часа.
Понуде поднете по иетеку датума и часа одреlјеник у овом Обавештењу, сматраће се
неблаговременим и биliе по окончању поступка отварања понуда враliене неотворене
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Јавно отварање благовремено поднетик понуда обавиliе се на адреси: Регулаторна
агенција за електронеке комуникације и поштанске услуге, Београд, улица Палмотиliева број
2, последњег дана рока за подношење понуда, одноено 29.8.2019. године у 10.30 чаеова.

ПРЕДСЕД КОМИСИЈЕ
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