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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

 

Подаци о наручиоцу 

Наручилац: „Инфраструктура железнице Србије“ акционарско друштво  

Адреса: Немањина број 6, 11000 Београд 

 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

 

Предмет јавне набавке су добра - Набавка делова за машине за механизовано одржавање 

колосека  (подбијачице, плугови, решетаљке) 

 

Назив и ознака из општег речника набавки : 42124100 – делови машина или мотора 

 

Циљ поступка 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

Услови учешћа у поступку 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом. Право 

учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове предвиђене чланом 

75. Закона („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

Рок, начин и место подношења понуде 

Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти овереној печатом на 

адресу:  

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво 

Сектор за набавке и централна стоваришта, 

11000 Београд, ул. Немањина 6; писарница бр. 102 (приземље) 

 

са назнаком: "Понуда за јавну набавку  - Набавка делова за машине за механизовано 

одржавање колосека, у отвореном поступку, јавна набавка број 64/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ" 
 

Рок за подношење понуда 23.12.2019. године до 11:00 часова, без обзира на који начин се 

понуде достављају. Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и сата сматраће се 

неблаговременом и наручилац ће је, по окончању поступка отварања понуда, вратити 

неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Неблаговремене, и незатворене понуде неће бити размотрене.  

 

Понуђач  је обавезан да комплетну документацију, тј. понуду  преда у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде-

повезану јемствеником. Понуђач копију банкарске гаранције уз понуду, доставља повезану 

на начин који онемогућава убацивање или уклањање документа након отварања понуде, 

заједно са осталим документима, а оригинал банкарску гаранцију уз понуду доставља 

неоштећену. 

 

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума најниже 

понуђене цене. 
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Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде заинтересовани понуђачи 

могу тражити у писменом облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуда на адресу наручиоца: 

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.Сектор за набавке и централна стоваришта, 

писарница бр. 134, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд 

 

или путем електронске поште на адресу: nabavke.infra@srbrail.rs  
са напоменом: 

 

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,  

ЈН брoj 64/2019” 

 

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у 

року од три дана од дана пријема захтева. 

 

Увид, односно преузимање конкурсне документације 

Увид, односно преузимање конкурсне документације неопходне за давање понуде може се 

извршити:  

 са Портала  јавних набавки portal.ujn.gov.rs 

 са сајта наручиоца www.infrazs.rs  

 

Време и место отварања понуда 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 

подношење понуда, односно дана 23.12.2019. године са почетком у 12:00 часова, у 

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

Немањина бр.6, канцеларија број 101, приземље. 
 

Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за присуствовање 

отварању понуде доставља се уз понуду (као посебно писмено) или се предаје Комисији за 

јавну набавку најкасније на отварању понуда. Директор, као овлашћени представник 

понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту  и извод из Агенције за 

привредне регистре (Комисија може и без достављања наведеног извода проверити тај 

податак на сајту Агенције за привредне регистре). 

 

Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 

 

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.   

 

http://www.infrazs.rs/

