АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“
Београд, Немањина 6
____________________________________________________________________________________________

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2018-546
Датум: 01.03.2018. године

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне бр. 1 за јавну набавку услуге, у отвореном поступку Екстерни попис залиха „Србија Карго“ а.д. ЈН бр. ЈНОП/38
У конкурсној документацији на страни 4 стоји:

Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству наручиоца и да је достави у
року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе за
јавне набавке тј. најкасније до 03.03.2018. године до 10.00 часова (по локалном
времену), без обзира на начин подношења и то на адресу: "Србија Карго" а.д. Београд
- Сектор за набавке и централна стоваришта – соба 476/II , Ул. Немањина 6, 11000
Београд, Република Србија, или донесе лично у собу 476 на другом спрату.

Мења се и гласи:
Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству наручиоца и да је достави у
року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе за
јавне набавке тј. најкасније до 05.03.2018. године до 10.00 часова (по локалном
времену), без обзира на начин подношења и то на адресу: "Србија Карго" а.д. Београд
- Сектор за набавке и централна стоваришта – соба 476/II , Ул. Немањина 6, 11000
Београд, Република Србија, или донесе лично у собу 476 на другом спрату.
У конкурсној документацији на страни 4 стоји:

8. Место, време и начин отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, тј.
03.03.2018. године у 11.00 часова, у просторијама Наручиоца, “Србија Карго”, а.д.
Београд у Београду, Ул. Немањина 6, сала 476 на другом спрату.
Мења се и гласи:
8. Место, време и начин отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, тј.
05.03.2018. године у 11.00 часова, у просторијама Наручиоца, “Србија Карго”, а.д.
Београд у Београду, Ул. Немањина 6, сала 476 на другом спрату.
У конкурсној документацији на страни 19 стоји:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
03.03.2018. године до 10,00 часова.

Мења се и гласи:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
05.03.2018. године до 10,00 часова.

У конкурсној документацији на страни 28 стоји:

Отварање понуда ће се обавити дана 03.03.2018. године у 11,00 часова, у
просторијама наручиоца у Београду, ул. Немањина 6, соба 476, на другом спрату.
Представник понуђача, пре почетка 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.

Мења се и гласи:
Отварање понуда ће се обавити дана 05.03.2018. године у 11,00 часова, у
просторијама наручиоца у Београду, ул. Немањина 6, соба 476, на другом спрату.
Представник понуђача, пре почетка 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.

