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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку мале 

вредности радова -  Монтажа и постављање радарских ознака за обележавање пловног 

пута испод мостова за мостове: км 5+721, пруге Београд Центар-Панчево и км 41+065, 

пруга Суботица-Богојево-државна граница, набавка бр. 131/18 

 

 

Измена и допуна 1: На страни 36. конкурсне документације, стоји: 
 
2. 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.  
 

Понуду доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ а. д., Сектор за набавке и 
централна стоваришта, канцеларија бр. 391, I спрат, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република 
Србија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности радова - Монтажа и постављање 
радарских ознака за обележавање пловног пута испод мостова за мостове: км 5+721, пруге 
Београд Центар-Панчево и км 41+065, пруга Суботица-Богојево-државна граница, набавка бр. 
131/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до                
26.11.2018. године до 10:00 часова. 
    
Наручилац ће, по пријему 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.  
 

Пожељно је да сва документа,  достављена уз понуду, буду повезана траком и запечаћена, тако да се 
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а 
да се видно не оштете листови или печат. 
 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за подношење 
понуда, односно дана 26.11.2018. године у 11:00 часова, и то на адреси Наручиоца: 
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. Немањина 6, соба 349, I спрат. 
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2. 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.  
 

Понуду доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ а. д., Сектор за набавке и 
централна стоваришта, канцеларија бр. 391, I спрат, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република 
Србија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности радова - Монтажа и постављање 
радарских ознака за обележавање пловног пута испод мостова за мостове: км 5+721, пруге 
Београд Центар-Панчево и км 41+065, пруга Суботица-Богојево-државна граница, набавка бр. 
131/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до                
28.11.2018. године до 10:00 часова. 
    
Наручилац ће, по пријему 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.  
 

Пожељно је да сва документа,  достављена уз понуду, буду повезана траком и запечаћена, тако да се 
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а 
да се видно не оштете листови или печат. 
 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за подношење 
понуда, односно дана 28.11.2018. године у 11:00 часова, и то на адреси Наручиоца: 
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. Немањина 6, соба 349, I спрат. 
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