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РЕПУбЛИКЧСРБИЈА

РАТЕЛ
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РЕГVЛАТОРНА АГЕНЦИЈА 3П
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМVНИКМјИЈЕ
И ПОШ7АНСКЕ УСПУГЕ

Број : 1-02-4042-27/20-3
Датум: 12.10.2020.
Београд
На основу члана 60. и Прилога ЗБ Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС",
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1-02-4042-27/20
од 11.6.2020. године и Решења о образовању комисије зајавну набавку 1-02-4042-27/20-1 од
11.6.2020. године, зајавну набавку услуга — Услуге и терминална опрема за потребе контроле
телекомуникационик услуга и мрежа оператора — Телеком Србија сервиси

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАПСКЕ УСЛУГЕ
11103 Београд, улица ПалмотиlСiева број 2
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Позив за подношење понуда објављује Наручилац — Регулаторна агенција за
електронске комуникације и поштанске услуге, улица Палмотићева број 2, 11103 Београд.

Интернет адреса Наручиоцаје: www.ratel.rs.
2. 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 поштанских услуга.
3. Додела уговора о јавној набавци се спроводи у отвореном поступку јавне набавке.
4. Предмет јавне набавке су услуге — Услуге и терминална опрема за потребе контроле
телекомуникационих услуга и мрежа оператора — Телеком Србија сервиси.
5.Назив и ознака из општег речника набавке је: 71600000 Услуге техничког
испитивања, анализе и консалтинга.
6. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда, узимајући у обзир
критеријуме: Укупна понуђена цена без ПДВ и Терминална опрема у оквиру понуде.
7.Конкурсна документација је бесплатно доступна на Порталу јавних набавки

(www.portal.ujn.gov.rs) u интернет страници Наручиоца (www.ratel.rs).
8. Понуда се доставља препорученом пошиљком или лично на адресу:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
улица Палмотиliева број 2, 11103 Београд
- Писарница „Понуда за јавну набавку услуга — бр. 1-02-4042-27/20"
- НЕ ОТВАРАТИ Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, ПИБ: 103986571, МБ: 17606590
Палмотиtiева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 01 1 3242 673, факс: 011 3232 537

www.ratel.rs

ПОнуђач пОнуду пОднОси у запечаћенОј кОверти, тако да се при Отварању може
прОверити да ли је коверта Онаква какваје предата.
На пОлеђини кОверте мОра бити исписан тачан назив и адреса пОнуlјача.

ЗаинтересОвани пОнуђачи мОгу да пОднесу свОје пОнуде сачињене у складу са
кОнкурснОм документацијОм најкасније д0 12.11.2020. године и то до 10.00 сати по

локалном времену.

БлагОвременОм пОнудОм сматраће се пОнуда приспела на назначену адресу наручи0ца
д0 напред наведенОг датума и сата.

ПОнуде пОднете п0 истеку времена и сата Одређених у јавнОм позиву и кОнкурснОј
дОкументацији, сматраће се неблагОвременим и биће п0 ОкОнчању пОступка Отварања
пОнуда, враћене не0твОрене пОнуђачима са назнакОм, да су пОднете неблагОвремен0.
9. Јавн0 отварање благОвремен0 пОднетих пОнуда Обавиће се на адреси седишта

РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге, Бе0град, улица
ПалмОтићева брОј 2, дана ОдређенОг у кОнкурсној дОкументацији, ОднОсн0 пОследњег дана
рОка за пОднОшење понуда, 12.11.2020. године у 10.30 сати.

10. Представници пОнуђача мОгу присуствОвати јавнОм Отварању пОнуда укОлик0 т0
свОјств0 дОкажу дОстављањем ОверенОг Овлашliења. Једин0 Овлашћени представници

пОнуђача мОгу активно учествОвати у пОступкујавнОг Отварања пОнуда. Остали присутни,
кОји не дОкажу свОјств0 ОвлашћенОг представника пОнуђача, мОгу присуствОвати јавном
Отварању пОнуда али не мОгу активн0 учествОвату у поступку.
11. Одлука 0 дОдели угОвора 0 јавнОј набавци биће дОнета у рОку Од 25 дана Од дана
отварања пОнуда и биће Објављена на ПОрталу јавних набавки и на интернет страници
Наручи0ца у рОку Од три дана Од дана дОнОшења.
12. ДОдатне инфОрмације мОгу се тражити свакОг раднОг дана Од 9.00 до 14.00 часОва.
КОнтакт осОба: СлОбОдан МатОвиl-i, путем брОја факса 011/3232-537 или путем e-mail адресе

s10bOdan.matOvic(c~ratel.rs.

ПОтписи чланОва кОмисије:

1) Весна Крзман — заменик председника кОмисије

2) МОмир СтепанОвић — члан кОмисије

ан кОмисије
3) СлОбОдан МатОви~,—
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Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, ПИБ: 103986571, МБ: 17606590
Палмотиfiiева 2, 1 1103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Страна 2 од 2
Контакт центар: 01 1 3242 673, факс: 01 1 3232 537

www.ratel.rs

