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Број : 1-02-4042-26/ 19-5
Датум: 09.09.2019.

Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС", бр. 124/12, 14/15
и 68/15: у даљем тексту: Закон) Комисија зајавну набавку, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ kOHKYPCHE ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Врши се измена конкурсне документација за јавну набавку услуга - Ревизија
финансијскик извештаја РАТЕЛ-а, бр. 1-02-4042-26/19, на страни 25, у тачки 2. „Начин
подношења понуда" из разлога што је направљена текничка грешка и наведен датум
02.09.2019. године, тако да уместо текста „Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 02.09.2019. године, до 10:00 часова" треба да стоји
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.10.2019.
године, до 10:00 часова"

У прилогу се налази измењена страна конкурсне документације.
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- Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.
- Уколико понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор о јавној набавци, након
што му је уговор додељен, то може представљати негативну референцу nрема члану 82.
став 1. тачка 3) 3акона.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел
уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача unu rpyna понуђача може да Споразу,мом
понуђача из групе понуђача, из чл. 81. ст. 4. 3акона одреди једног понуђача из групе који ће
попунити u потписати модел уговора.

ПОНУЂА ЧИМА КАКО ДА СА ЧИНЕ ПОПУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУНА КОЈЕМПОПУДА МОРА ДА БУДЕ CACTABJbEHA
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Уколико се достављају докази на страном језику, понуђач је у обавези да уз исте достави и
њихов превод на српски језик, оверен од стране судског тумача за предметни страни језик.
Технички део документације може бити достављен и само на енглеском језику, при чему
наручилац задржава право да уколико у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део
понуде требало да буде преведен на српски језик, одреди понуђачу примерен рок у којем је
дужан да извши превод тог дела понуде.
2. ПА цИН ПОДПОШЕIbА ПОПУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно (лично) или путем поште препорученом пошиљком, у
затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Па полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске vcnvre
Палмотиliева 2, 11103 Београд, ПАК 106306
- Писарница са назнаком:
„Понуда за iавну набавку услуга - Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛа, бр. 1-024042-26/19 - ИЕ ОТВАРАТИ".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
До 02.10.2019. године, до 10:00 часова
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се
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