АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Немањина 6
Телефон: +381 11 361-84-37
Факс: +381 11 362-00-94
ЖАТ: 423
e-mail: nabavka@infrazs.rs
Број: 17/2017 - 1835
Датум: 31.07.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 69/2017
Jавна набавка услуга ремонта склопова и делова подбијачког агрегата ( носача
подбијача, цилиндара за стезање, стубови, рамови вратила итд. ) са израдом осовиница,
чаура, поклопаца, кућишта и заменом заптивног материјала
Назив Наручиоца: "Инфраструктура железнице Србије" ад, Београд
Адреса Наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд
Интернет страница Наручиоца: www.infrazs.rs
Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво
Врста поступка јавне набавке: ЈНМВ
Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета: Набавка услуге
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
50222000 – услуге поправке и одржавања возних средстава.
Датум објављивања позива за подношење понуда: 25.07.2017.године
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 31.07.2017.године
Разлог за продужење рока: обезбеђивање конкуренције
Време и место подношења понуда (нови рок): 09.08.2017.године до 11:30 часова, (по
локалном времену), без обзира на начин подношења и то на адресу: „Инфраструктура
железнице Србије“ а. д., Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр.
391, I спрат, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку мале вредности услуга ремонта склопова и делова подбијачког агрегата (

носача подбијача, цилиндара за стезање, стубови, рамови вратила итд. ) са израдом
осовиница, чаура, поклопаца, кућишта и заменом заптивног материјала, набавка бр. 69
- НЕ ОТВАРАТИ”.
Време и место отварања понуда: Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија
наручиоца по истеку рока за подношење понуда, односно дана 09.08.2017. године у 12.00
часова „Инфраструктура железнице Србије“ а. д., Сектор за набавке и централна
стоваришта, канцеларија бр. 394, I спрат, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република
Србија
Служба за контакт:
Сектор за набавке и централна стоваришта:
- факс: 011/362 00 94
- е-mail: nabavka@infrazs.rs
радним даном од 08-15 часова.

Комисија за ЈН

