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
e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs
Број: 24/2020- 98
Датум: 16.01.2020.год.

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1
Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности - Водe, кафe, соковa
и осталог за потребе бифеа 84/19

На страни бр. 9 конкурсне документације, Додатни услови, технички капацитет, стоји:
Технички капацитет да понуђач поседује најмање три доставна возила носивости до 1,5t.
Мења се и треба да стоји:
Технички капацитет да понуђач поседује најмање три доставна возила носивости од 1,5 t до 5 t.

На страни бр. 4 конкурсне документације, Рок, начин и место подношења понуде,
стоји:
Рок за подношење понуда је 24.01.2020. год. до 12:00 часова, без обзира на који начин се понуде
достављају.
Мења се и треба да стоји:
Рок за подношење понуда је 27.01.2020. год. до 12:00 часова, без обзира на који начин се понуде
достављају.

На страни бр. 5 конкурсне документације, Време и место отварања понуда, стоји:
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за подношење
понуда, односно дана 24.01.2020. год. у 13:00 часова и то на адреси Наручиоца: „Инфраструктура
железнице Србије“ ад, Београд, ул. Немањина бр.6, канцеларија 101, приземље.
Мења се и треба да стоји:
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за подношење
понуда, односно дана 27.01.2020. год. у 13:00 часова и то на адреси Наручиоца: „Инфраструктура
железнице Србије“ ад, Београд, ул. Немањина бр.6, канцеларија 101, приземље.

На страни бр. 36 конкурсне документације, тачка 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
, стоји:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 24.01.2020. год.
до 12:00 часова .
Мења се и треба да стоји:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 27.01.2020. год.
до 12:00 часова .

На страни бр. 1 конкурсне документације, стоји:
НАБАВКА ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ НЕМАЊИНА 6
Мења се и треба да стоји:
НАБАВКА ВОДЕ, КАФЕ, СОКОВА И ОСТАЛОГ ЗА ПОРТЕБЕ БИФЕА

Комисија за јавну набавку
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