
 
 
 

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

 „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 
 

 

 

 

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 

 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Немањина 6 
Телефон: +381 11 361 12 37 
Факс: +381 11 362 00 94 
e-mail: nabavka@infrazs.rs  
 
Број:17/2017-1655 
Датум: 20.07.2017. 
 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку 
одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, набавка број 19/2017 
 
Измена и допуна 1: На странама 28-29/245 конкурсне документације, у Одељку 
5. «Рок за извођење радова», стоји: 
 

Партија 1: 30 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 2: 30 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 3: 60 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 4: 30 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 5: 60 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 6: 60 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 7: 60 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 8: 30 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 9: 90 календарских дана од дана закључења уговора  
                   Рок за израду техничке документације је 10 календарских дана 
                   рачунајући од дана закључења уговора. 
 
Брише се, тако да сада гласи: 
  
Партија 1: 30 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 2: 30 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 3: 60 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 4: 30 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 5: 60 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 6: 60 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 7: 60 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 8: 30 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 9: 180 календарских дана од дана закључења уговора  
                   Рок за израду техничке документације је 90 календарских дана 
                   рачунајући од дана закључења уговора. 
 
Измена и допуна 2: На страни 215/245 конкурсне документације, у Одељку 5) 
„ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ“ – Прикључење унутрашње гасне инсталације на 
постојећу мрежу у управној згради ЗОП Параћин са израдом потребне техничке 
документације и прибављањем свих пратећих сагласности, стоји: 
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Укупна понуђена цена,  РСД без ПДВ-а  
 
 

Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом 
 

Рок и начин плаћања  
/од дана пријема окончане ситуације/ 

Вирмански, у року од 45 дана 

 
Рок за израду техничке документације 
/од дана закључења уговора, 
максимално 10 календарских дана  
 
 
Рок извођења радова 
/од дана закључења уговора, 
максимално 90 календарских дана / 
 
 

__________календарских дана 
 

 
 
 

__________календарских дана 
 
 

Гарантни период 
/од дана пријема објекта/ 

______________месеци 

Рок важења понуде  
/од дана отварања понуда/ 

 
________дана 

 
 
Датум                      Понуђач 

    М. П.  
_____________________________                    ___________________      
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. 
 
Брише се, тако да сада гласи: 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Прикључење унутрашње гасне инсталације на 
постојећу мрежу у управној згради ЗОП Параћин са израдом потребне техничке 
документације и прибављањем свих пратећих сагласности 
 

Укупна понуђена цена,  РСД без ПДВ-а  
 
 

Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом 
 

Рок и начин плаћања  
/од дана пријема окончане ситуације/ 

Вирмански, у року од 45 дана 

 
Рок за израду техничке документације 
/од дана закључења уговора, 
максимално 90 календарских дана  
 
 
Рок извођења радова 
/од дана закључења уговора, 
максимално 180 календарских дана / 
 
 

__________календарских дана 
 

 
 
 

__________календарских дана 
 
 

Гарантни период 
/од дана пријема објекта/ 

______________месеци 

Рок важења понуде  
/од дана отварања понуда/ 

 
________дана 

 
 
Датум                      Понуђач 

    М. П.  
_____________________________                    ___________________      
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. 
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Измена и допуна 3: На страни 238/245 конкурсне документације, у Одељку  
 9.3. Захтеви у погледу рока за извођење радова, стоји:  

 

Партија 1: 30 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 2: 30 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 3: 60 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 4: 30 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 5: 60 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 6: 60 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 7: 60 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 8: 30 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 9: 90 календарских дана од дана закључења уговора. 

                   Рок за израду техничке документације је 10 календарских дана 
                   рачунајући од дана закључења уговора. 
 
Брише се, тако да сада гласи: 
 

Партија 1: 30 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 2: 30 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 3: 60 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 4: 30 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 5: 60 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 6: 60 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 7: 60 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 8: 30 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 9: 180 календарских дана од дана закључења уговора. 

                   Рок за израду техничке документације је 90 календарских дана 
                   рачунајући од дана закључења уговора. 
 
 

Комисија за јавну набавку 


