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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку 
АТ порција (ЈН 28/2017) 
 
 

На страни 22 од 61 Конкурсне документације - VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО 
ДА САЧИНЕ ПОНУДУ; 6.4.ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ стоји:  

 Дозволе Дирекције за железнице за коришћење скретница на 
дрвеним (храстовим) праговима и то: проста скретница тип 49 R200-
6°; кривинска скретница тип 49 R 300/214-4°2'38''; Проста лучна 
скретница тип 49 R300-6° - брише се 

 

И треба да гласи: 

 Потврду најмање једне железничке управе чланице UIC или 
''Инфраструктуре железнице Србије'' а.д. да су АТ порције које су 
предмет ове набавке уграђиване на мрежи пруга те управе, на 
пругама осовинског оптерећења 225KN/os, 80 KN/m' и највећим 
допуштеним брзинама до 120km/h, и да функционишу без примедби 
 

На страни 38 од 61 Конкурсне документације – Образац понуде (Образац 1); 5) 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ат порције стоји: 
 

Укупна цена, РСД  без 
ПДВ-а  

 
 

Укупна цена, РСД  са 
ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

вирмански, у року од 45 дана од 
дана испостављања рачуна о 
извршеној испоруци 

Рок испоруке 
_________ дана од дана закључења 
уговора (не дуже од 360 дана) 

Место (паритет)  
испоруке, 
(FCA – за домаће понуђаче 
или  
DDP за стране понуђаче – 
INCOTERMS 2010) Место 
испоруке/уградње 

________ Београд – Батајница 
Магацин 383 (ул. Матрозова бб) 

Гарантни рок 
___________ месеци од дана 
испоруке  

Рок важења понуде 
_____ дана од дана отварања 
понуда 



 

 

Напомена  

 
 
Мења се и треба да гласи: 
 

Укупна цена, РСД  без 
ПДВ-а  

 
 

Укупна цена, РСД  са 
ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

вирмански, у року од 45 дана од 
дана испостављања рачуна о 
извршеној испоруци 

Рок испоруке 
_________ дана од дана закључења 
уговора (не дуже од 45 дана) 

Место (паритет)  
испоруке, 
(FCA – за домаће понуђаче 
или  
DDP за стране понуђаче – 
INCOTERMS 2010) Место 
испоруке/уградње 

________ Београд – Батајница 
Магацин 383 (ул. Матрозова бб) 

Гарантни рок 
___________ месеци од дана 
испоруке  

Рок важења понуде 
_____ дана од дана отварања 
понуда 

Напомена  
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