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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Немањина 6 
nabavke.infra@srbrail.rs 
Број: 24/2018 – 3398 
Датум: 04.12.2018.године 
 
ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 2 Конкурсне документације за јавну набавку материјала и 
делова за изградњу железничких колосека, јавна набавка број 62/2018 
 
На страни 61 од 111 Конкурсне документације стоји: 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – материјал и делови за изгрању железничких 
колосека 

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 

Рок испоруке за позицију бр. 31 
_________ дана од дана закључења 
уговора 

Место  испоруке 
Београд, ГСМ Батајница (магацин бр.383, 
ул. Матрозова бб)  

Место испоруке за позицију бр. 15 Железничка станица Макиш 

Место испоруке за позицију бр. 31 Железничка станица Младеновац 

Гарантни рок за позиције бр. 1-14 ___________ месеци од дана испоруке 

Гарантни рок за позицију бр. 15 ___________ месеци од дана испоруке 

Гарантни рок за позиције бр. 16 -18  ___________ месеци од дана испоруке 

Гарантни рок за позиције бр. 19 - 30  ___________ месеци од дана испоруке 

Гарантни рок за позицију бр. 31 

за металне делове ___________ месеци од 
дана испоруке 
___________ за дрвене прагове месеци од 
дана испоруке 
 

Гарантни рок за позицијe бр. 32-35 ___________ месеци од дана испоруке 

 
Рок важења понуде 
 

_____ дана од дана отварања понуда 

  
Датум 

 
__________________ 

М. П. 
Понуђач 

 
________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

  
 
На страни 61 од 111 Конкурсне документације мења се и треба да стоји: 
 
 



 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – материјал и делови за изгрању железничких 
колосека 

     
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 

Рок испоруке за позицију бр. 31 
_________ дана од дана закључења 
уговора 

Место  испоруке 
Београд, ГСМ Батајница (магацин 
бр.383, ул. Матрозова бб)  

Место испоруке за позицију бр. 15 
Железничка станица Баточина, 
упутна станица Баточина 

Место испоруке за позицију бр. 31 Железничка станица Младеновац 

Гарантни рок за позиције бр. 1-14 
___________ месеци од дана 
испоруке 

Гарантни рок за позицију бр. 15 
___________ месеци од дана 
испоруке 

Гарантни рок за позиције бр. 16 -18  
___________ месеци од дана 
испоруке 

Гарантни рок за позиције бр. 19 - 30  
___________ месеци од дана 
испоруке 

Гарантни рок за позицију бр. 31 

за металне делове ___________ 
месеци од дана испоруке 
___________ за дрвене прагове 
месеци од дана испоруке 
 

Гарантни рок за позицијe бр. 32-35 ___________ месеци од дана 
испоруке 

 
Рок важења понуде 
 

_____ дана од дана отварања 
понуда 

  
Датум 

 
__________________ 

М. П. 
Понуђач 

 
________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 


