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

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2018 -1949
Датум: 18.06.2018. године

ПРЕДМЕТ: Измена и Допуна бр 1. за Конкурсну документацију: Јавна набавке добара:
Боје, лакови и остали потрошни материјал за бојење и завршну заштиту, број набавке
ЈНМВ/36
Један од потенцијалних понуђача поставио је питањe:

Питање бр 1.
Дана 15.06.2018 године објавили сте јавну набавку мале вредности број 36. У позиву за понуду сте
навели рок за достављање понуда 19.06.2018 године. Молимо да појасните да ли је дошло до грешке
обзиром да је по Закону минимални рок за достављање понуда 10 дана?

Одговор бр 1.
Да, дошло је до техничке грешке. С тим у вези Наручилац врши измену у конкурсној
документацији – мења датум за подношење и отварање понуда, односно:
У конкурсној документацији на страни 3 стоји:
Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству наручиоца и да је достави у року
од 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе за јавне
набавке тј. најкасније до 19.06.2018. године до 10.00 часова (по локалном времену), без обзира
на начин подношења и то на адресу: "Србија Карго"а.д. - Сектор за набавке и централна
стоваришта, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, или донесе лично у
канцеларију бр. 476 на истој адреси.
Мења се и гласи:
Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству наручиоца и да је достави у року
од 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе за јавне
набавке тј. најкасније до 28.06.2018. године до 10.00 часова (по локалном времену), без обзира
на начин подношења и то на адресу: "Србија Карго"а.д. - Сектор за набавке и централна
стоваришта, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, или донесе лично у
канцеларију бр. 476 на истој адреси.

У конкурсној документацији на страни 4 стоји:
Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, тј.
19.06.2018. године у 11.00 часова, у просторијама Наручиоца, “Србија Карго”, а.д. у Београду,
Ул. Немањина 6, сала 533a на трећем спрату.
Мења се и гласи:
Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, тј.
28.06.2018. године у 11.00 часова, у просторијама Наручиоца, “Србија Карго”, а.д. у Београду,
Ул. Немањина 6, сала 533a на трећем спрату.

