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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Немањина 6, 11000 Београд
Број: 22/2018 - 1362
Датум: 07.05.2018. године

Предмет: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1
за Јавну набавку добара- Клима уређаји за локомотиве 661 са уградњом,
у утвореном поступку, ЈНОП/19
1.Страна бр.1 Конкурсне документације која гласи:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Клима уређаји за локомотиве 661 са уградњом
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈНОП/19
Београд, април 2018. године

мења се и гласи:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Клима уређаји за локомотиве 661 са уградњом
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈНОП/19
Београд, април 2018. године
2. У одељку I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, тачка 7. Начин подношења понуде и рок за
подношење понуде, који гласи:
Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству наручиоца и да је достави најкасније до
14.05.2018.године до 11 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 најкасније до
18.05.2018.године до 11 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.
3. У одељку I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, тачка 8. Место, време и начин отварања
понуда, који гласи:
Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, тј. 14.05.2018.године
у 12 часова, у просторијама Наручиоца, “Србија Карго”, а.д. Београд у Београду, Ул. Немањина 6, сала
476 на другом спрату.

мења се и гласи:

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, тј. 18.05.2018.године
у 12 часова, у просторијама Наручиоца, “Србија Карго”, а.д. Београд у Београду, Ул. Немањина 6, сала
476 на другом спрату.
4.У тачки 3. Технички услови, подтачка 3.1 Општи технички услови, који гласи:
Испорука добара која су предмет набавке, вршиће се магацину 213, Ниш.

мења се и гласи:
Место испоруке и уградње клима уређаја је Карго Секција Ниш, Сарајевска 22. Црвени Крст-Ниш
(магацин 213 Ниш)
5.У тачки 3.2 Посебни технички услови, који гласи:
Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом:
Да је у 2015., 2016. и 2017. години извршио испоруку и уградњу добара која су предмет јавне набавке
у количини од минимум 10 комада за возна средства у железничком саобраћају.

мења се и гласи:
Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом:
Да је у 2015, 2016 и 2017 години извршио испоруку и уградњу добара која су предмет јавне
набавке у количини од минимум 10 уграђених клима уређаја са погоном компресора са
електромотором на локомотивама које су преднет јавне набавка.
6. У тачки 1.2.1. Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом, који гласи:
Да је у 2015., 2016. и 2017 години извршио испоруку и уградњу добара која су предмет јавне набавке у
количини од минимум 5 комада за возна средства у железничком саобраћају.

мења се и гласи:
Да је у 2015, 2016 и 2017 години извршио испоруку и уградњу добара која су предмет јавне
набавке у количини од минимум 10 уграђених клима уређаја са погоном компресора са
електромотором на локомотивама које су преднет јавне набавка.

7. У тачки 2.1. Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом, који гласи:
Да је у 2015., 2016. и 2017 години извршио испоруку и уградњу добара која су предмет јавне набавке у
количини од минимум 5 комада за возна средства у железничком саобраћају.

мења се и гласи:
Да је у 2015, 2016 и 2017 години извршио испоруку и уградњу добара која су предмет јавне
набавке у количини од минимум 10 уграђених клима уређаја са погоном компресора са
електромотором на локомотивама које су преднет јавне набавка.
8.У одељку V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 2. НАЧИН НА
КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕН, који гласи:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.05.2018.године до 11
часова, у просторијама Наручиоца, “Србија Карго”, а.д. Београд у Београду, Ул. Немањина 6, сала 476
на другом спрату.

мења се и гласи:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.05.2018.године
до 11 часова, у просторијама Наручиоца, “Србија Карго”, а.д. Београд у Београду, Ул. Немањина
6, сала 476 на другом спрату.
9.У тачки 14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ , који гласи:
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца:“СРБИЈА КАРГО“а.д.
- Сектор за набавке и стоваришне послове ул. , 11000 Београд, путем факса 011/3290-740 или путем
електронске поште на e-mail nabavkavoz@srbrail.rs тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.

мења се и гласи:
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца:“СРБИЈА
КАРГО“а.д. - Сектор за набавке и стоваришне послове ул. , 11000 Београд, путем факса 011/3290740 или путем електронске поште на e-mail nabavke.kargo@srbrail.rs тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
10.У моделу Уговора
Паритет и рок испоруке
Члан 5.
Испорука ће се вршити сукцесивно у року од дана од достављања поруџбенице. Испорука добара која
су предмет јавне набавке, извршиће се у магацину Купца у Нишу (магацин 213).

мења се и гласи:
Паритет и рок испоруке
Члан 5.
Испорука ће се вршити сукцесивно у року од дана од достављања поруџбенице. Испорука
добара која су предмет јавне набавке, извршиће се у магацину Купца у Нишу -Карго Секција
Ниш, Сарајевска 22. Црвени Крст-Ниш(магацин 213).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЈНОП/19
_____________________________
Жарко Митић, дипл.правник

