
 
 

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д. 

  

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

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Немањина 6 

Факс: +381 11 3620094 

Телефон: +381 11 3618017 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 
 

Број: 17/17 - 2028 

Датум: 11.08.2017. 
 
 

На основу  члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) и Упутства за сачињавање понуде, за јавну набавку Електронски сензори, у 

отвореном поступку (набавка бр. 35/2017), по партијама 

издају  се 

 

Измене и допуне бр. 2  

 

 

Конкурсна документација на страни 19/37  Обраѕац понуде мења се и гласи: 

  

У прилогу достављамо измењен Образац понуде који мора бити саставни део понуде. 

 

 

  

Остали део конкурсне документације за предметну јавну набавку остаје непромењен. 
 

 

 

 
  

Комисија за јавну набавку 
 



 

                                                                                                                                Образац бр. 1 
Датум:  ___________________  
Понуда бр.________________  - ____________________________________ 
 

- Општи подаци о понуђачу: 
Назив понуђача:  

Седиште и адреса понуђача:  

Одговорно лице понуђача:  

Овлашћено лице понуђача:  

Телефон:  

Факс:  

Електронска пошта:  

Текући рачун:  

Матични број:  

ПИБ:  

Регистарски број:  

Шифра делатности:  
- Понуда се даје:  

а) самостално    
б) са подизвођачем: (број подизвођача ________)  
в) као заједника понуда: (број учесника у заједничкој понуди ______) 
Уколико наша понуда буде изабрана као најповљнија Уговор се закључује по ценама из ове 
понуде. Уколико Влада Републике Србије донесе одлуку о промени цене електричне енергије, 
трошкова преноса/приступа, акцизе и накнаде за подстицај повлашћених произвођача, 
уговорне стране ће сачинити Анекс уговора којим ће регулисати промену цене. 

Заокружити а),или  б) или в) Уколико се заокружује б) и в) уписати број подизвођача, односно 
учесника у заједничкој понуди 
- понуђене су фиксне до коначне реализације уговора. 
- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је  %  

- део предмета набавке који се врши преко подизвођача: 
  

Напомена: Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који 
се врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем. 

- Комерцијални услови понуде: 
 

Укупна Вредност понуде без ПДВ-а:  

 (изражено у динарима) 
Вредност ПДВ-а:  

 (изражено у динарима) 
Вредност понуде са ПДВ-ом:  

 (изражено у динарима) 
Начин  плаћања:  

 ( вирман-одложено) 
Рок плаћања:  

 (рачунајући од дана промета добара) 
Рок испоруке:  

 (не дуже од 60 дана) 
Гарантни рок:  

 (не краћи од 60 месеци) 
Рок важење понуде:  

 (не дуже од 90 дана) 
  
  

Место и датум  Понуђач 
 М.П.  

  потпис овлашћеног лица 
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