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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ бр. 3 конкурсне документације за јавну набавку радова
на изградњи нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у
Крагујевцу, у отвореном поступку, набавка бр. 79/2019
Измена бр.1: На страни 36/100 конкурсне документације стоји:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 15.01.2020. године до 12.00 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.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуда може поднети,
сматраће се неблаговременом. Таква Понуда ће неотворена бити враћена.
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока
за подношење понуда, односно дана 15.01.2020. године у 13.00 часова и то на
адреси Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул.
Немањина 6, соба 101, улаз III (из парка).
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за
јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача,
оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Брише се тако да сада гласи:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 14.02.2020. године до 12.00 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.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуда може поднети,
сматраће се неблаговременом. Таква Понуда ће неотворена бити враћена.
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока
за подношење понуда, односно дана 14.02.2020. године у 13.00 часова и то на
адреси Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул.
Немањина 6, соба 101, улаз III (из парка).
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Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за
јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача,
оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Комисија за јавну набавку

Измене и допуне број 2. конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 73/2019
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