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РЕГIУБЛИКА СРБИЈА

РАТЕЛ

0006845120194

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-02-4047-3 4/ 19-18
Датум: 27.11.2019.
Бе0град
СхОдн0 одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија Наручиоца - Регулаторне агенције за електрОнске
комуникације и поштанске услуге, дОнОси

ОДЛУКУ
о измени конкурсне документације
Мења се конкурсна дОкументација зајавну набавку услуга - обуке за запОслене у
области инфОрмаци0не безбеднОсти и технОлогиј е, обликОвану п0 партиј ама, број 1-02-404734/19, на следећи начин:

1) У Одељку XIV - МОдел уговОра за Партију IV - CCNA Routing and Switching, на
страни 87, мења се члан 2. у делу трајања обуке, тако да сада гласи:
Члан 2.
Општи услови за обављање обуке из члана 1. овОг уговОра су:
- Пери0д реализације: гОдину дана, рачунајући од дана закључења угОвОра, а не
дуже од 30.12.2020. гОдине;
- Термин: пОсле 17 часОва, радним данима (пон-пет);
- Место одржавања обуке: прОсторије Пружа0ца у Београду;
- Минималан брОј часОва: 200;
- Трајање обуке: 3 семестра (сваки семестар Ок0 два месеца);
- БрОј полазника: 1 полазник;
- Обука мОра бити реализОвана на српскОм језику;
- Наставни материјал: Рад према званичном наставном материјалу (у електронском
формату), уз препоручен хардвер.
У ОсталОм делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Рок за пОднОшење пОнуда се продужава са 29.11.2019. гОдине до 10.00 часОва п0
лОкалнОм времену на 2.12.2019. гОдине до 10.00 часова по лОкалном времену.
Јавно Отварање благОвремено дОстављених понуда Обавиће се на адреси: РегулатОрна
агенција за електронске комуникације и пОштанске услуге, Београд, Палмотићева брОј 2,
последњег дана рОка за поднОшење понуда, Односно 2.12.2019. године у 10.30 часова.
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