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

Број: 24/2021Датум:

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне бр. 1 конкурсне документације за продају материјала
добијеног расходовањем СТКА кабла, путем прикупљања затворених понуда
(1/2021П)

1. На страни 6/25 конкурсне документације, у делу 3.2. Услови које подносилац
понуде мора да испуни за учествовање на јавној продаји, тачка 1.4. која гласи:
„д озвола понуђача или подизвођача за складиштење и третман и поновно
искориштење Р4 неопасног отпада индексних бројева наведених у предмету
продаје (искључиво на локацији оператера) издату од стране надлежног органа»,
СЕ БРИШЕ.
2. На страни 5/25 конкурсне документације, стоји:
Понуде за учешће на јавној продаји достављају се лично или путем поште у затвореној
коверти,са целокупном захтеваном документацијом на адресу Продавца:Акционарско
Друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром„Инфраструктура
железнице Србије“, Београд, Сектор за набавке и централна стоваришта, 11000 Београд,
Немањина 6, улаз III, приземље, главна писарница-канцеларија 101,–са назнаком „За
јавну продају материјала добијеног расходовањем СТКА кабла –број јавне продаје
1/2021/П“–НЕ ОТВАРАТИ
Најкасније до 12.04.2021. године до 12:00 часова.
Мења се и гласи:
Понуде за учешће на јавној продаји достављају се лично или путем поште у затвореној
коверти,са целокупном захтеваномдокументацијом на адресу Продавца:Акционарско
Друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром„Инфраструктура
железнице Србије“, Београд, Сектор за набавке и централна стоваришта, 11000 Београд,
Немањина 6, улаз III, приземље, главна писарница-канцеларија 101,–са назнаком „За
јавну продајуматеријала добијеног расходовањем СТКА кабла -бројјавне продаје
1/2021/П“–НЕ ОТВАРАТИ
Најкасније до 15.04.2021. године до 12:00 часова.
3. На страни 7/25 конкурсне документације, у делу 3.3. Отварање благовремено
приспелих понудаза учешће на јавној продаји, стоји:
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана истека рока за пријем, односно
12.04.2021. године у дванаест часова и тридесет минута (12:30) на адреси
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.Београд,Немањина6. ,канцеларијабр. 102.На
јавном отварању понуда активно могу учествовати овлашћени представници подносиоца

Мења се и гласи:
Јавно отварање понуда одржаће се последњегдана истека рока за пријем, односно
15.04.2021. године у дванаест часова и тридесет минута (12:30) на адреси
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.Београд,Немањина6. ,канцеларија бр. 102.На
јавном отварању понуда активно могу учествовати овлашћени представници подносиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ

