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11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

11000 Београд, Немањина 6 

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs 

Број: 24/2020-556 

Датум: 18.05.2020. 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

за јавну набавку мале вредности материјала за хигијену 

јавна набавка број 3/20 

 
Назив Наручиоца: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"а.д., Београд 

 

Адреса Наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд 

 

Интернет страница Наручиоца: www.infrazs.rs 

 

Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво 

 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

 

Продужење рока за подношење: Понуда 

 

Врста предмета: Добра 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка материјала за 

хигијену – назив и ознака из општег речника набавке ОРН: 39224300-1 – метле, четке и други 

производи за чишћење; 39514000-8 – тоалетни прибор за тоалете и кухиње; 395142000-0 – салвете за 

брисање судова 

 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.05.2020. 

 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 18.05.2020. 

 

Разлог за продужење рока: Измена и допуна конкурсне документације у року од 8 или мање 

дана од крајњег рока за подношење понуда. 

 

Време и место подношења понуда (нови рок): 27.05.2020. год.  до 10:00 часова 

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. 

Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија – Главна писарница, канцеларија 102, 

приземље, улаз број III (улаз из Сарајевске). 

Саставни део понуде су узорци за „одговарајућа“добра, који се достављају најкасније до 

10:00 часова, задњег дана одређеног за предају понуда, на адресу: “Инфраструктура железнице 

Србије” а.д., ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија – Главна писарница, 

канцеларија 102, приземље, улаз број III (улаз из Сарајевске). 

 

Време и место отварања понуда : 27.05.2020. год. у 11:00 часова 

У просторијама Наручиоца, "Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина 

бр.6, канцеларија број 101, приземље, улаз број III (улаз из Сарајевске). 

 

Служба за контакт: Сектор за набавке и централна стоваришта,  е-mail: 

nabavkе.infra@srbrail.rs. 

 

Остале информације: / 

http://www.infrazs.rs/

