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Број: 1-02-4047-25/16-7
Датум: 21.11.2016.

Београд
Ha основу члана 63. став 5. Закона o jaBHuM набавкама („Службени гласник РС", број
124/12, 14/15 и 68/15),

РЕГУЛАТОРНА АГЕПЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Палмотићева број 2
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДПОШЕЊЕ ПОПУДА

Наручилац — Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге,

улица Палмоти ћ ева број 2, 11000 Београд. Интернет адреса Наручиоцаје: www.paтeл.pc;
Врста Наручиоца: Остало. Наручилац је основан Законом о електронским
комуникацијама („Службени гласник PC" број 44/10, 60/13 — одлука УС и 62/14), као
регулаторно тело у области електронских комуникација и поштанских услуга;
Предметјавне набавке су добара — мерни каблови, адаптери, конектори и прибор;
Назив и ознака из општег речника набавке је 31330000-8 Коаксијални каблови и
31700000-3 Електронски, електромеханички и електротехнички материјал.
Рок за подношење понуда се продужава na 2.12.2016. године до 10.00 часова no

локалном времену.
Разлог за продужење рока за подношење понудаје молба потенцијалник понуђача да
им се омогући више дана за припрему понуда.
Благовременом понудом сматраће се понуда npucnena na назначену адресу наручиоца
до напред наведеног датума и сата.
Понуде поднете no истеку датума и сата одређеник у овом Обавештењу, сматраће се
неблаговременим и биће no окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене
понуђачима са назнаком, да су поднете неблаговремено.
Јавно отварање благовремено поднетих понуда обавиће се на адреси: Регулаторна
агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Палмотићева број 2,
последњег дана рока за подношење понуда, односно 2.12.2016. године у 10.30 часова.

ПРЕДСЕДНИК КОЛ~IИСИЈЕ

Јосииови ћ

1'ci \Л гииlэнп нi cni ~ иj а 3<i ' iиггронске i, О\ п iи і к itFi,je H п О цгг ~ iнске У c Ј ip'ie
I faaiti,o ] Н hев а 2. 1 1 10 1> . <,i р г~ л. I IдК: 1 06306, 1'спvuлi ж a С'рбија
242 673. ф акс: O1 1 3232 537
Koui ~ ihr itciзrtг р : 01
\V\V\' .гаі'І is

