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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4047-12/20-4
Датум: 05.10.2020.
Београд

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОИУДЕ
Назив наручиоца:
Регулаторна агенција за електронеке комуникације и поштанске уелуге
Адреса наручиоца:
Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК 106306
Интернет страница наручиоца:

www.ratel.rs
Врета наручиоца:
Оетапо
Врста поступкајавне набавке:
~ Поступакјавне набавке мале вредноети
Врета предмета:
Добра
Опие предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Материјал за кафе кухињу
Сокови од воћа и поврћа - 15320000, Млеко - 15511000, Шећер - 15831000, Кафа, чај и
еродни производи - 15860000, Негазирана минерална вода - 15981100, Газирана минерална
вода - 15981200
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Пајнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурене документације, одноено интернет адрееа где је конкурсна
документација доступна:

Интернет адрееа Порталајавних набавки, www.portal.ujn.gov.rs
Интернет адреса наручиоца www.ratel.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноеи непоередно (лично) или путем поште препорученом пошиљком,
у затвореној коверти или кутији.
Понуду доетавити на адрееу: Регулаторна агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге, Палмотиliева 2, 11103 Београд, ПАК 106306 - Писарница -, еа
назнаком: „Понуда за јавну набавку добара - материјал за кафе кухињу, бр. 1-02-404712/20 - ИЕ ОТВАРАТИ".
Рок за подношење понудаје 15.10.2020. године до 10:00 часова.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, ПИБ: 103986571, МБ: 17606590
Палмотиl-iева 2, 11 103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 01 1 3242 673, факс: 01 1 3232 537

www.ratel.rs

Место, време и начин отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се, на адреси седишта Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге, Папмотићева 2, 11103 Београд, истог дана
по истеку рока за подношење понуда, односно 15.10.2020. 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 пуномоћје за учешће у поступку отварања
понуда (на меморандуму понуђача, заведено и потписано).
Рок за доношење одлуке:
10 дана од дана отварања понуда
Лице за контакт:
Розалина Кошанин

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

Потписи председника и чланова комисије:

1) Гордана ПавловиБ - председникомисије

2) Драгица Безаревић - члан комисије

3) Розалина Кошанин - члан ко сије
!

Регулаторна агенција за електронске комуникацијс и поштанске услуге, ПИБ: 103986571, МБ: 17606590
Страна 2 од 2
Палмотиl-iсва 2, 1 1103 Београд, ПАк: 106306, Република Србија
Контакт центар: 01 1 3242 673, факс: 01 1 3232 537

www.ratel.rs

