
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
1. Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац: Акционарско друштво за управљање јавном железничком 
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд. 
Адреса: 11000 Београд, Немањина 6 
Интернет страница на којој се може видети конкурсна документација: 
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. 73/2018 је набавка 2 ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
МАНЕВАРСКЕ ЛОКОМОТИВЕ 
 
4. Циљ поступка 
 

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

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног 
отварања понуда. 
  
6. Контакт служба 
  
Сектор за набавке и централна стоваришта: 

- е-mail: nabavkе.infra@srbrail.rs  
радним даном од 8-16 часова. 
 
7. Пријем понуда и отврање понуда 
 
Понуду доставити на адресу: Акционарско друштво за управљање јавном 
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србија“,  Београд  -  
Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, 
соба 134, писарница у приземљу, са назнаком: "Понуда за јавну набавку 2 ДИЗЕЛ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАНЕВАРСКЕ ЛОКОМОТИВЕ, у отвореном поступку, број набавке  
73/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до -
14.01.2019. године, до 11.00 часова, по локалном времену, без обзира на начин 
подношења. 

http://www.infrazs.rs/


Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручулац 
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  
 

 
Отварање понуда ће се обавити дана   14.01.2019. године, по локалном времену 
у 12.00 часова, у просторијама наручиоца у Београду, ул. Немањина бр.6 , 
сала бр. 349,  I спрат. 
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе 
пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис 
овлашћеног лица као и да буде оверено. 
 


