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РЕIУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА

ЕЛЕКТРОНСКЕКрМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4047-39/ 19-4
Датум: 06.02.2020.
Београд

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОИУДА
Иазив наручиоца
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И
ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ - РАТЕЛ
Адреса наручиоца
Палмотићева број 2, 11103 Београд ПАК 106306
Интернет страница наручиоца
www.ratel.rs
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 услуга — Фарбање „паук" стуба на локацији
даљииски управљане контролно мерно станице Станишиn, редни број 1-02-404739/19.
Назив и ознака из општег речника набавке је 50332000 Услуге одржавања
телекомуникационе инфраструктуре.
Партије
Јавна набавка није обликована по партијама
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора
Најнижа понуђена цена
Иачин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна

Портал јавних набавки, (www.portal.ujn.gov.rs), Интернет страница наручиоца
(www.ratel.rs). Непосредно преузимањем на адреси Папмотићева број 2, 11103 Беоrрад
ПАК 106306, Група за набавке, други спрат, канцеларија број 51, сваког радног дана у
периоду од 10 до 14 часова
Иачин подношења понуде и рок за подношење понуде
Понуђачи подносе понуде у затвореној и печатираној коверти, препорученом пошиљком
или лично на адресу наручиоца: Ретулаторна агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге РАТЕЛ, Папмотићева број 2, 11103 Београд ПАК 106306, са напоменом:
Регулаторна агенција за електронске комуннкЦције п поштанске слге. ППБ: 103986571. МБ: 17606590
ПалмотиТiева 2, 1 1 103 Београд, ПАК: 106306, Реглблпка Ср6нја
Контакт центар: Ol 1 3242 673, факс: 011 3232 537

www. ratel. rs

„ПОнуда за јавну набавку уелуга — Фарбање „паук” стуба на локацији даљински
управљане контролно мерно станице Станишић, редни број 1-02-4047-39/19."
- не Отварати Рок за подношење понуда је: 24.02.2020. године до 10.00 сати
Место, време и начин отварања понуда
Отварање пОнуда је јавно и одржаће ее одмак накОн иетека рока за поднОшење пОнуда,
дана 24.02.2020. године, у 10.30 часова на адрееи Палмотићева број 2, Београд, у еали на
другОм спрату, канцеларија 53, у приеуетву чланОва КОмиеије за предметнујавну набавку.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда
У поетупку отварања понуда могу учеетвовати ОпунОм0ћени предетавници пОнуђача.
Пре почетка поетупка јавног отварања пОнуда, представници понуђача који ћe
приеуетвовати п0етупку Отварања пОнуда дужни еу да наручиоцу предају пиемена пуномоћја,
на оенОву кОјик ћe дОказати овлашћење за учешће у п0етупкујавнОг отварања понуде.
Рок за доношење одлуке
10 дана од дана отварања понуде
Лице за контакт:

Жељко Гаговић: ze1јk0.gagovie~a ratel.rs, факе 011/3223484

Комисија за/јавну набавку
~;,.

ПредІ?аг Кдетић, предеедник

Милан Гачиfi,. члан

Жетbк0 ГагОвић, члан

Регулаторна агенција за електронске комунпкацi►је ii поштанске услуге. ППБ: 103986571. МБ: 17606590
Страна 2 од 2
Палмотпfiева 2, 1 1 103 Београд, ПАК: 106306, Репvблика Сроија
Контакт центар: 01 1 3242 673, фаhс: 01 1 3232 537'

www.ratel.rs

