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Репубnикд Србија

РАТЕЛ

Ре гу ллторнд дгенци І д зд
електромгке комуникдције
и паилнгке углуге

Број : 1-02-4047-11 / 14-3
Датум: 26.08.2014.

Београд
Ha основу чл. 39, 60. и Прилога ЗБ Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС", број 124/2012), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1-02-4047-11/14 од
02.06.2014, године, Решења о образовању комисије за јавну набавку 1-02-4047-7/14-1 од
02.06.2014. године
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
и ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ, 11000 Београд, Вишњи ћева број 8
обј ављуј е
ПОЗИВ ЗА ПОДПОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Позив за подношење понуда објављује Наручилац - Регулаторна агенција за

електронске комуникације и поштанске ycnyre (RATEL), улица Вишњићева број 8, 11000
Београд. Интернет адреса Наручиоцаје: www.ratel.rs .
2. Наручилац - Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
- РАТЕЛ, п о з и в a:
➢ „QubeSoft", Јастребачка 9, 26000 Панчево,

➢ Asseco SEE d.o.o. Beograd, Булевар Милутина Миланковића 19г, 11070 Београд,
➢

„Информатика ад", 11000 Београд, Јеврејска 32.

3. Врста Наручиоца: Остало. Наручилац је основан Законом о електронским
комуникацијама („Службени гласник PC" број 44/2010), као регулаторно тело у области

електронскик комуникација;
4. Додела уговора се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.
5. Предмет јавне набавке је набавка софтвера за евиденцију запослених..
6. Назив и ознака из општег речника набавке је 48000000 - Програмски пакети и
информациони системи.
7. Критеријум за доделу уговора, би ће најнижа понуђена цена.
8. Преузимање конкурсне документације, заинтересовани пону ђ ачи могу остварити
сваког радног дана у времену од 10.00 до 14.00 часова, у просторијама наручиоца, на адреси:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Вишњи ћева
број 8, други спрат, канцеларија број 1. Конкурсна документација је доступна на Порталу

јавних набавки (www.portal.uјn.gov .rs) на интернет страници Наручиоца (www.ratel.rs).
Представник понуђача, који преузима конкурсну документацију, доставља:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Вишњиfiiева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар i-i факс: 011 3242 673

www.ratel.rs

*

> овлашl-iење за преузимање издато од стране потенцијалног понуђача, оверено и
потписанв од стране овлаш ћ еног лица, са адресом седишта понуђача, e-mail адресом,
контакт особом и контакт телефоном.
9. Понуда се доставља препорученом пошиљком или лично на адресу:
Републичка агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ),
ул. Вишњи ћ ева број 8, 11000 Бевград,
- Писарница "Понуда зајавну набавку софтвера за евиденцију запослених, бр. 1-02-4047-11/14"
- HE ОТВАРАТИ —
Понуђач понуду подноси у запечаh еној коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли је коверта онаква какваје предата.
Ha полеђ ини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача

10.Заинтересовани пону ђ ачи могу да доставе своје понуде сачињене у складу са
конкурсном документацијом најкасније до 09.09.2014. године и то до 12.00 часова no

локалном времену.
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на назначену адресу наручиоца
до напред наведеног датума и сата.
Понуда поднета no истеку датума и сата одређених у позиву, сматра ћ е се

неблаговременом и би ће враћена неотворена понуђачу са назнаком да је поднета
неблаговремено.
11. Јавно оrпварање благовремено достављених понуда обави ћ е се на адреси:
Републичка агенција за електронске комуникације, Београд, Вишњцаriева број 8, последњег
дана рока за подношење понуда, односно 09.09.2014. године у 12.30 часова.
12. Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању понуда уколико то
својство докажу достављањем овереног овлаш ћења. Једино овлаш ћ ени представници
понуђача могу активно учествовати у поступку јавног отварања понуда. Остали присутни,

који не докажу својство овлаш ћеног представника понуђача, могу присуствовати јавном
отварању али не могу активно учествовати у поступку.
13. Одлука 0 избору најповољније понуде би ћ е донета у року од 10 дана од дана
отварања понуда, и би ће достављена свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.
14. Додатне информације у вези са овим позиввм могу се добити сваког радног дана
од 10.00 до 14.00 часова на телефон 011/2026-824, контакт особа Тiорђе Вукиtг, e-mail:

djordje.vukic@rate I. rs.
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Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Вишњиflева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар ii факс: 01 1 3242 673

www.ratel.rs
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