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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 3618 437 

ЖАТ: 423 

e-mail: nabavka@infrazs.rs  

 

Број: 24/2018-459 

Датум:  23 .02.2018.год. 

 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА БР. 2 за алати, радни 

прибор, помоћни уређаји, 

ЈНМВ број 181/2017 

 

Назив Наручиоца: „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д.  

Адреса Наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд  

Интернет страница Наручиоца: www.infrazs.rs  

Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво  

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  

Предмет јавне набавке: Алати, радни прибор, помоћни уређаји.  

Циљ поступка  
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке услуга ОРН 34621200 – 

железничка возила за одржавање и сервисирање  

Критеријум за доделу уговора је најнижa понуђена цена  
Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума најнижа 

понуђена цена.  
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Наручилац ће донети 

одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико 

нису испуњени услови за доделу уговора.  

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 

документација доступна:  
Конкурсна документација може се преузети на следеће начине:  

- са интернет странице Наручиоца www.infrazs.rs  

- са Портала Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  
Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом.  
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Датум објављивања позива за подношење понуда: 09.02.2018. године  

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 23.02.2018. године  

Разлог за продужење рока: Адекватан временски период за припрему одговарајућих понуда у 

складу са ЗЈН.  

Време и место подношења понуда (нови рок): 27.02.2018.године до 09:00 часова, (по 

локалном времену), без обзира на начин подношења и то на адресу: Aкционарско друштво за 

управљање јавном железничком инфраструктуром ,,Инфраструктура железнице Србије“ 

"Инфраструктура Железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна стоваришта, 

канцеларија бр. 134 – писарница у приземљу, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република 

Србија.  

Време и место отварања понуда: 27.02.2018. године у 10:00 часова  
Aкционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром ,,Инфраструктура 

железнице Србије“ - Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 349 први спрат, 

ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија.  

Служба за контакт:  
Aкционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром ,,Инфраструктура 

железнице Србије“ - Сектор за набавке и централна стоваришта, Београд, ул. Немањина 6, е-mail: 

nabavka@infrazs.rs радним данима од 9:00-15:00 часова. 


