
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице Србије“ 
Адреса: 11000 Београд, Немањина 6 
Интернет страница: www.infrazs.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним 
набавкама  („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и 
одговарајућим подзаконским актима донетим на основу Закона. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 18/2016 је набавка спољних ауто гума, зимских, и то: 
 

Ред. 
бр. Димензије Тип возила 

ЗИМСКЕ 
ГУМЕ 

1 8,5  X 17,5 
ZASTAVA TURBO 
ZETA 12 

2 165/70R 13 ŠKODA FELICIA 8 

3 175 /65/ 14 ŠKODA FABIA 38 

4 185/R14c ŠLEP PRIKOLICA ETP 4 

5 165/70/14 SUZUKI SWIFT 4 

6 185 /65/15 DACIA LOGAN 4 

7 185/75/R 16 LADA NIVA 12 

8 185/75/R16C 
ZASTAVA TURBO  
RIVAL 35.10 120 

9 195/75/R 16C 
ZASTAVA TURBO  
RIVAL 49.10 48 

10 195/70/R 15C FIAT DUCATO 2,0 20 

11 205/70/R 15C 
HYUNDAI H1 
TERETNI 46 

12 11 R 22,5 FAP 6 

  
УКУПНО: 322 

 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.infrazs.rs/


Понуђач  је дужан да понуду  сачини у свему према упутству наручиоца и да је достави у 
року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда тј. најкасније до 
15.12.2016. год. до 12.00 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења 
и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије"а.д. - Сектор за набавке и 
централна стоваришта, први спрат, канцеларија бр. 19, Ул. Здравка Челара 14а, 
11000 Београд, Република Србија. 
 
Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара, на којој се, на предњој страни, ставља заводни печат понуђача, назначава број и 
датум понуде и наводи текст: "Понуда за јавну набавку спољних ауто гума, у 
отвореном поступку, ЈН бр. 18/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
Понуђачи су дужни да на полеђини омота назначе назив, адресу, телефон, e-mail адресу и 
име контакт особе. 
 
Понуда достављена по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременом и неће 
се отварати, а наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену 
подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговременo.  
 
Све цене у понуди морају бити исказане у динарима. 
 
5. Место, време и начин отварања понуда 
Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, тј. 
15.12.2016. године, са почетком у 13.00 часова, у просторијама Наручиоца, 
"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, ул.Здравка Челара 14а, сала 33 у 
сутерену. 
 
6. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У  поступку  отварања   понуда   могу  активно   учествовати   само  овлашћени 
представници понуђача. 
 
Учесник у поступку јавног отварања понуда – понуђач, дужан је да најкасније на јавном 
отварању понуда достави овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, са 
подацима о лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то: презиме и име, број 
личне карте, СУП који је издао и ЈМБГ.  
 
7. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног отварања 
понуда. 
  
8. Контакт служба 
Сектор за набавке и централна стоваришта: 

- факс: 011/3292143 
- е-mail: nabavka@infrazs.rs  

радним даном од 09-15 часова. 
 


