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Број : 1-02-4042-25/ 19-4
Датум: 08.10.2019.
Београд

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Адреса наручиоца:
Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК 106306
Интернет страница наручиоца:

www.ratel.rs
Врста наручиоца:
Остало
Врста поступкајавне набавке:
Отворени поступак
Врста предмета:
Добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Опрема за Централну базу пренетик бројева
Машине за обраду података (кардвер) - 30210000
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:

Интернет адреса Порталајавник набавки, www.portal.ujn.gov.rs
Интернет адреса наручиоца www.ratel.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно (лично) или путем поште препорученом пошиљком,
у затвореној коверти или кутији на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуду доставити на адресу: Регулаторна агенција за електронеке комуникације и
поштанске услуге, Палмотиliева 2, 11103 Београд, ПАК 106306 - Писарница -, са
назнаком: „Понуда за јавну набавку добара - Опрема за Централну базу пренетих
бројева, бр. 1-02-4042-25/19 - ИЕ ОТВАРАТИ".
Рок за подношење понудаје 07.11.2019. године до 10:00 часова.
Регулаторна агенција за електронске ком~ нпкације и поштанске усл~ ге
Палмотиtiева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306. Република Србија
Контакт центар: 01 1 3242 673, факс: 01 1 3232 537

иwww.ratel.rs

Мест0, време и начин Отварања пОнуда
Јавн0 отварање пОнуда Обавиће се, на адреси седишта РегулатОрне агенције за
електронске комуникације и пОштанске услуге, Палмотићева 2, 11103 Београд, истОг дана
по истеку рОка за подношење понуда, односн0 07.11.2019. године, са почетком у 11:00
часова.
УслОви пОд кОјима представници пОнуђача мОгу учествОвати у пОступку Отварања пОнуда:
Представници пОнуђача кОји учествују у пОступку Отварања пОнуда, дужни су да пре
почетка јавног Отварања понуда, пОднесу пуном0ћје за учешће у пОступку Отварања
понуда (на меморандуму пОнуђача, заведен0 и потписан0).
РОк за дОнОшење Одлуке:
25 дана од дана Отварања пОнуда
Лице за кОнтакт:
Розалина КОшанин

E-mail адреса: rozalina.kosanin@ratel.rs
Број факса: 011/3232-537

ПОтписи председника и чланОва кОмисије:

1) Славен Ђ0гОвиБ — председн,ик кОмисије

2) Марк0 Крстић — члан комисије

3) РОзалина КОшанин — члан кОм сије

Регулаторнд агенцііја за електронске комуникаццје Ei поштанске услцге
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