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РЕГIУБЛИКА СРБИЈА

РАТЕЛ

0004819120195

РЕГ УЛАтОРНА ЧГЕНЦИЈА 3А

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4042-19/ 19-3
Датум: 05.08.2019.
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 1-02-404219/19 од 27.06.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1-02-404219/19-1 од 27.06.2019. године, зајавну набавку добара — Контролно мерно возило,
РЕГУЛАТОРНА АГЕИЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И
ПОШТАПСКЕ УСЛУГЕ
11103 Београд, ул. Палмотиliева бр. 2
обј ављуј е
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОПУДА
1. Позив за подношење понуда објављује Наручилац — Регулаторна агенција за електронске
комуникације и поштанске услуге, ул. Палмотићева бр. 2, 11103 Београд. Интернет адреса

Наручиоца: www.ratel.rs.
2. Врста Наручиоца: Остало. Иаручилац 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 ј авној набавци се спроводи у отвореном поступку ј авне набавке.
4. Предмет јавне набавке је добро — Контролно мерно возило.
5. Назив из ознака из општег речника набавке: 32352000 - Антене и рефлектори, 38300000 Мерни инструменти.
6. Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда", елементи
критеријума: Укупна понуђена цена - 95 пондера, Перформансе DF система - 5 пондера.

7. Конкурсна документација је доетупна на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs),
Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници

Наручиоца (www.ratel.rs).
8. Понуда ее доставља непсредно или путем препоручене пошиљке на адрееу:
Ретулаторна агендија за електронске комуникадије и поштанске услуге
ул. Палмотиhев бр 2, 11103 Београд
- Писарница —
„Понуда за јавну набавку добара — контролно мерно возило- бр. 1-02-4042-19/19" - НЕ
ОТВАРАТИ —
Регулаторна агенција за електронске комунЕlкације п поштанске услуге
Палмотићева 2. 1 1 103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 01 1 3232 537

www.rate 1. rs

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може еа сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноеи група понуђача, на коверти или кутији је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адрееу свих учесника у заједничкој
понуди.
Заинтересовани понуђачи могу да поднесу евоје понуде сачињене у екладу еа
конкурсном документацијом најкасније до 10.09.2019. године и то до 10.00 еати.
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на назначену адресу наручиоца
до напред наведеног датума и еата.
Понуде поднете по истеку времена и сата одређених у позиву за подношење понуда и
конкурсној документацији, ематраће ее неблаговременим и биће по окончању поступка
отварања понуда, враћене неотворене понуђачима са назнаком, да су поднете
неблаговремено.
9.Јавно отварање благовремено поднетих понуда обавиће се на адрееи седишта
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанеке услуге, Београд, ул.
Палмотићева бр. 2, дана одређеног у конкурсној документацији, односно последњег дана
рока за подношење понуда, 10.09.2019. године у 10.30 сати.
10. Представници понуђача могу присуетвовати јавном отварању понуда уколико то
својство докажу доетављањем овереног овлашћења.
Једино овлашћени предетавници понуђача могу активно учествовати у поступку
јавног отварања понуда.
Оетали присутни, који не докажу евојетво овлашћеног представника понуђача, могу
присуствовати јавном отварању понуда али не могу активно учествовату у поступку.
11. Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 25 дана од дана
отварања понуда и биће објављена на Порталу јавник набавки и на интернет етраници
Наручиоца у року од три дана од дана доношења.
12. Додатне информације могу се тражити сваког радног дана од 9.00 до 14.00 чаеова,

путем e-nгail адреее mernaoprema@ratel.rs или путем броја факса 011/3232-537.

Регулаторна агенц4iја за електронске комуникације Ei поштанске услуге
ПалмотиТiева 2, 1 1 103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 01 1 3242 673, факс: 01 1 3232 537

www.ratel.rs
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Потписи заменика предеедника и чланова комиеије:

Дејан Јакшић - заме~~, ~1е седника комисије

Мило
♦ Јш Јо повић - ~члан комисије
јкан Младеновић - члан комисије

^ \~ Же

в.

аговић - члан комиеије

Јасмина Пејаковић - члан комисије
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Регулаторна агенција за електронске комунiікације и поштанске услуге
Палмотиfiева 2. 1 1 103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 011 3232 537

www.ratel.rs
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