
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

„Инфраструктура железнице Србије“ Београд 

Адреса: 11000 Београд, Немањина 6 

Интернет страница: infrazs.rs 

 

2. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 20/2017 - услуга редовне оправке (главне оправке) и контролни 

прегледи теретних вагона и вагона за посебне намене, по партијама 

Шифра из ОРН -  50222000 – услуга поправке и одржавања возних сртедстава 

 

3. Партије 

Набавка је обликована у пет партија, и то:  

 

Партија 1: Редовна оправка вагона за превоз дугих шина, 10 вагона (према списку у 

техничким спецификацијама табела 1) 

 

Партија 2: Редовна оправка вагона хемијског воза и радних приколица укупно 8 комада 

(према списку у техничким спецификацијама табела 2)  

 

Партија 3: Редовна оправка плато вагона,14 вагона (према списку у техничким 

спецификацијама табела 3)  

  

Партија 4: Редовна оправка вагона за боравак радника на терену,16 вагона (према списку 

у техничким спецификацијама табела 4 )  

 

Партија 5: Редовна оправка вагона за превоз растреситог материјала Facss, 5 вагона 

(према списку у техничким спецификацијама табела 5 ) 

 

4. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним 

набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и одговарајућим 

подзаконским актима донетим на основу ЗЈН. 

 

5. Циљ поступка 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци, за сваку партију посебно. 

 

6. Рок за доношење одлуке о додели уговора 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног отварања 

понуда. 

  

7. Контакт служба 

Сектор за набавке и централна стоваришта: 

- факс: 011/3620094 

- е-mail: nabavka@infrazs.rs  

http://www.infrazs.rs/


радним даном од 8-16 часова. 

 

8. Начин подношења понуда 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. 

Немањина 6, соба 391, I спрат, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге редовне 

оправке (главне оправке) и контролни прегледи теретних вагона и вагона за посебне 

намене, у отвореном поступку, за партију/е________, набавка број 20/2017- НЕ 

ОТВАРАТИ”.  

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

07.09.2017. године до 12 часова.  

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 

подношење понуда, односно дана 07.09.2017. године у 13.00 часова и то на адреси 

Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. Немањина 6, соба 

349, I спрат. 

 

9. Начин преузимања конкурсне документације 

Конкурсна документација може се преузети на следеће начине: 

 са интернет странице наручиоца www.infrazs.rs 

 са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 
 

http://www.portal.ujn.gov.rs/

