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Број : 1-02-4047- 1 8/ 17-4
Датум: 29.11.2017.
Београд

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И
ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ - РАТЕЛ
Адреса наручиоца
Палмотиliева број 2, 11103 Београд ПАК 106306
Интернет страница наручиоца

www.rate Lrs
Врста наручиоца
Остало
Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка мале вредности
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара — мерни прибор, а назив и ознака из општег
речника набавке је 31330000-8 Коаксијални каблови и 31700000-3 Електронски,
електромеханички и електротехнички материјал.
Партије
набавка није обликована по партијама
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора
Најнижа понуђена цена
Пачин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна

Порталјавних набавки, (www.portal.ujn.gov.rs)
Интернет страница наручиоца (www.ratel.rs)
Непосредно преузимањем на адреси Палмотићева број 2, 11103 Београд ПАК 106306,
Група за набавке, други спрат, канцеларија број 51, сваког радног дана у периоду од 10 до
14 часова
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Реrryблика Србија
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 011 3232 537

www.ratel.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење покуде
Понуђачи пОдн0ее пОнуде у затвОренОј и печатиранОј кОверти, препОрученОм пОшиљкОм
или личн0 на адрееу наручи0ца: Регулаторна атенција за електрОнеке кОмуникадије и
пОштанеке услуге, ПалмОтићева брОј 2, 11103 Бе0град ПАК 106306, еа напоменОм: „ПОнуда за
јавну набавку дОбара — мерни каблОви, адаптери, кОнектори и прибор, брОј 1-02-404725/16- не Отварати.
Рок за подношење понуда је: 13.12.2016. године до 10.00 сати
Место, време и начин отварања понуда
Отварање понуда је јавн0 и Одржаће ее Одмак накОн иетека рОка за пОднОшење пОнуда,
дана 13.12.2016. године, у 11.00 чаеова на адрееи ПалмОтићева брОј 2, Бе0град, у еали на
другОм епрату, канцеларија 53, у приеуетву чланОва КОмиеије за предметну јавну набавку.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда
упку отварања пОнуда мОгу учеетвОвати Опуномоћени предетавници понуђача.
Пре пОчетка п0етупка јавнОг Отварања пОнуда, предетавници пОнуђача кОји ће
приеуетвОвати поетупку Отварања пОнуда дужни еу да наручиоцу предају пиемена
пунОм0ћја, на ОенОву кОјик ће доказати Овлагпћење за учегиће у п0етупку јавнОг Отварања
пОнуде.
Рок за доношење одлуке
10 дана Од дана Отварања пОнуде
Лице за контакт:

Жељк0 ГагОвић: zeljk0.gagOvie(a~ratel.rs, факе 011/3223484
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Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Лалмотићева 2, 11103 Београд, ПАк: 106306, Република Србија
контакт центар: 011 3242 673, факс: 011 3232 537

www.ratel.rs
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