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Републикд Србијд

РАТЕЛ

Реryллторна лгенцијл зл
електроиске комуникаиије
и поипанскеуспуге

Број : 1-02-4047-10/ 15-3
Датум: 20.02.2015.

Београд
Ha основу чл. 39, 60. и Прилога ЗБ Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС", број 124/2012), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1-02-4047-10/15 од
10.02.2015. године, Решења о образовању комисиј е за ј авну набавку 1-02-4047-10/15-1 од
10.02.2015. године
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
и ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ, 11000 Београд, Вишњиl-iева број 8
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Позив за подношење понуда објављује Наручилац - Регулаторна агенција за
електронске комуникације и поштанске ycnyre (РАТЕЛ), улица Вишњиl-iева број 8, 11000

Београд. Интернет адреса Наручиоцаје: www.ratel.rs
2. Наручилац - Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
- РАТЕЛ, п о з и в a:
➢ „SCB d.o.o.", Булевар Деспота Стефана 115, 11000 Београд,

➢ „PRO KOMERC D.O.O.", Водоводска 158, 11253 Београд,
➢ „ИДЕА д.о.о.", Аутопут за Загреб 11 a, 11000 Нови Београд
➢ „Јабука 55 д.о.о.", Светог Николе 43, Београд,
3. Врста Наручиоца: Остало. Наручилац је основан Законом о електронским
комуникацијама („Службени гласник PC" број 44/2010, 60/13-УС и 62/14), као регулаторно
тело у области електронскик комуникација и поштанских ycnyra.
4. Додела уговора се спроводи у поступку jaBHe набавке мале вредности.
5. Предметјавне набавке је набавка материјала за потребе кафе-кухиње.
6. Назив и ознака из општег речника набавке је 15320000-7 Сокови од воћа и поврћа,
15511000-3 Млеко, 15831000-2 Шећер, 15860000-4 Кафа, чај и сродни производи, 15981100-9
Негазирана минерална вода, 15981200-0 Газирана минерална вода.
7. Критеријум за доделу уговора, биће најнижа понуђена цена.
8. Преузимање конкурсне документације, заинтересовани понуђачи могу остварити
сваког радног дана у времену од 10.00 до 14.00 часова, у просторијама наручиоца, на адреси:
Републичка агенција за електронске комуникације, Београд, Вишњиl i-ева број 8, други спрат,
канцеларија број 1. Конкурсна документација је доступна na Порталу јавних набавки

(www.portal .uj n.gov .rs) na интернет страници Наручиоца (www.ratel.rs).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Вишњиtiева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs

Представник понуђача, који преузима конкурсну документацију, доставља:
➢ овлашћење за преузимање издато од стране потенцијалног понуђача, оверено и
потписано од стране овлашћеног лица, са адресом седишта понуђача, e-mail адресом,
контакт особом и контакт телефоном.
9. Понуда се доставља препорученом пошиљком или лично на адресу:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ),
ул. Вишњићева број 8, 11000 Београд,
- Писарница "Понуда зајавну набавку материјала за потребе кафе-кухиње, бр. 1-02-4047-10/15"
- HE ОТВАРАТИ —
Понуђач понуду подноси у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли ј е коверта онаква каква ј е предата.
Ha полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача

10.Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде сачињене у складу са
конкурсном документацијом најкасније до 11.03.2015. године H TO до 12.00 часова no

локалном времену.
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на назначену адресу наручиоца
до напред наведеног датума H сата.
Понуда поднета no истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се
неблаговременом и бић е враћ ена неотворена понуђачу са назнаком да је поднета

неблаговремено.
11. Јавно отварање благовремено достављених понуда oбaeul-ie се на адреси:
Републичка агенција за електронске комуникације, Београд, Висињићева број 8, последњег
данарока за подношење понуда, односно 11.03.2015. годинеу 12.30 часова.
12. Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању понуда уколико то
својство докажу достављањем овереног овлашћења. Једино овлашћени представници

понуђача могу активно учествовати у поступкујавног отварања понуда. Остали присутни,
који не докажу својство овлашћеног представника понуђача, могу присуствовати јавном
отварању али не могу активно учествовати у поступку.
13. Одлука 0 избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана
отварања понуда, и биће достављена свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.
14. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана

ћ

од 10.00 до 14.00 часова, контакт особа Тiорђе Вуки , e-mail: djordie.vukic@ratel.rs.
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Регулаторна агенција за електронске комуникашије и поштанске услуге
Вишњиfiiева 8, 11000 Београд, Република Србија Страна 2 од 2
Контакт центар и факс: 01 1 3242 673

www.ratel.rs
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