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 11 362-00-94
e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs
Број: 24/2020 - 461
Датум: 22.04.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1/2020
( Јавна набавка услуга превоза ( железнички превоз/контејнерски превоз ),
у отвореном поступку, бр. 1/2020 )
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: отворени
Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета: Набавка услуге
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
ОРН: - 60200000 – услуге железничког превоза
Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.03.2020.године
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 22.04.2020.године
Разлог за продужење рока: измена и допуна конкурсне документације
Време и место подношења понуда (нови рок):
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.05.2020.
године, до 10.00 часова, по локалном времену, без обзира на начин подношења.
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.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Отварање понуда ће се обавити дана 04.05.2020. године, по локалном времену у 10.30
часова, у просторијама наручиоца у Београду, ул. Немањина бр.6 , сала бр. 101,
призмље.
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.
Служба за контакт:
Сектор за набавке и централна стоваришта:
- е-mail: : nabavke.infra@srbrail.rs
- радним даном од 08-16 часова.

Комисија за ЈН

