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: 24/2019-3920
Датум: 2.12.2019.
Нaручилaц je након објаве конкурсне документације и позива за подношење понуда уочио
техничку грешку и нa oснoву члaнa 63. стaв 1 Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa (Службeни
глaсник РС брoj 124/2015, 14/2015 и 68/2015) врши:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ бр. 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Софтвер и база података за ГИС - I фаза,
отворени поступак, јавна набавка број 70/2019
1. На страни 4/55 конкурсне документације (и на страни 2 Позива за подношење понуда),
у тачки 8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда, мења се:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
дана 13.01.2019. године до 10:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин
подношења и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за
набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 102 – писарница у приземљу
(улаз из парка), ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија.
и гласи:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
дана 13.01.2020. године до 10:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин
подношења и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за
набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 102 – писарница у приземљу
(улаз из парка) , ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија.
2. На страни 4/55 конкурсне документације (и на страни 3 Позива за подношење понуда),
у тачки 9. Место, време и начин отварања понуда, мења се:

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана
13.01.2019. године са почетком у 11:00 часова, у просторијама Наручиоца,
"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број
101, приземље (улаз из парка).
и гласи:

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана
13.01.2020. године са почетком у 11:00 часова, у просторијама Наручиоца,
"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број
101, приземље (улаз из парка).
Комисија за јавну набавку
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