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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр.1  конкурсне документације за  јавну набавку 
добара - скретничка грађа, у отвореном поступку, број набавке 12/2019 
 
Измена и допуна бр.1  На страни 14/51 конкурсне документације, стоји: 
 

Понуду доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ад, 11000 
Београд, Немањина 6, соба 134, приземље главна писарница, улаз из  
Бирчанинове, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара-скретничка грађа, у 
отвореном поступку, набавка бр. 12/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до -----------------.2019.године до 12.30 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 --------------.2019. године у 13.00 часова и то на 
адреси Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. 
Немањина 6, соба 349, I спрат. 
 
Брише се тако да сада гласи: 
 

Понуду доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ад, 11000 
Београд, Немањина 6, соба 134, приземље главна писарница, улаз из  
Бирчанинове, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара-скретничка грађа, у 
отвореном поступку, набавка бр. 12/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 12.04.2019.године до 11.30 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 12.04.2019. године у 12.00 часова и то на 
адреси Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. 
Немањина 6, соба 349, I спрат. 
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