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

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2018-2425
Датум: 27.08.2018. године

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне бр. 1 Позива за подношење понуда и Конкурсне
документације за јавну набавку Премија осигурања робе у превозу, у отвореном
поступку ЈН бр. ЈНОП/43
У позиву за подношење понуда на страни 2 и у конкурсној документацији на страни 4
стоји погрешан датум за достављање понуда (грешка у куцању):
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 тј. најкасније до
29.09.2018. 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, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, или
донесе лично на писарницу, канцеларија бр. 476 на другом спрату 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 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда тј. најкасније до
19.09.2018. 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, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, или
донесе лично на писарницу, канцеларија бр. 476 на другом спрату на истој адреси.
У конкурсној документацији, на страни 11 стоји:
Понуду доставити на адресу: Србија Карго, Београд, ул. Немањина број 6, соба 119 писарница (улаз из Бирчанинове улице) са назнаком „Понуда за јавну набавку:
Премија осигурања робе у превозу, број набавке, ЈНОП/43 - НЕ ОТВАРАТИ“.
Мења се и гласи:
Понуду доставити на адресу: Србија Карго, Београд, ул. Немањина број 6, Сектор за
набавке и централна стоваришта, соба 476 - са назнаком „Понуда за јавну набавку:
Премија осигурања робе у превозу, број набавке, ЈНОП/43 - НЕ ОТВАРАТИ“.
У конкурсној документацији, на страни 11 стоји:
Јавно отварање понуда одржаће се 19.09.2018. године у 11.00 часова, у радним
просторијама Србија Карго а.д. у Београду ул. Немањина број 6, соба 311 на првом
спрату.
Мења се и гласи:
Јавно отварање понуда одржаће се 19.09.2018. године у 11.00 часова, у радним
просторијама Србија Карго а.д. у Београду ул. Немањина број 6, соба 476 на другом
спрату.
У конкурсној документацији, на страни 12 стоји:
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу „Србија Карго“ а.д.
Београд, ул. Немањина бр. 6, соба 119 – писарница, (улаз из Бирчанинове улице), са
назнаком:
Мења се и гласи:
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу „Србија Карго“ а.д.
Београд, ул. Немањина бр. 6, Сектор за набавке и централна стоваришта, соба 476 са назнаком:

