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На основу  члана 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012 од 

29.12.2012.) као и Упутства за сачињавање понуде – одељак V тачка 12.  Додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку  добара за 

оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање електромоторних возова (ЕМВ-а) 

„STADLER“ , у отвореном поступку, по партијама, број  68/2014 

 

издају  се 

 

 

 Измене и допуне бр. 1  

 

У конкурсној документацији мења се следеће : 

 

1) на страни 6 – Техничка спецификација; табела бр. 2  

   

 Текст : „Командни пулт за синхроно управљење 16 дизалица – 1 ком“ 

  

 Замењује се речима : „Један или два командна пулта за синхроно 

 управљање 16 дизалица – 1 ком“ 

 

2) На страни 7 – 1.1 Остали услови; 1.1.2.;  

 

Текст: „Комплет дизалица – гарнитура 16 ком. – припада управљачки орман који 

се на електричну мрежу прикључује каблом дужине 25 метара потребног пресека  

 

Замењује се речима : „Комплет дизалица – гарнитура 16 ком. – припада 

један или два синхронизована управљачка ормана који се на електричну 

мрежу прикључују каблом дужине 25 метара потребног пресека“ 

 

 

3) Продужава се рок за достављање понуда.  

  

 На страни 4 – тачка 8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде                                               

 Текст : „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 08.12.2014. год. до 11.00 часова (по локалном времену) 
  

 Мења се и гласи : „Понуђач  је дужан да понуду достави најкасније до 

 10.12.2014. год. до 11.00 часова (по локалном времену)“ 

 

 



 На страни 5 – тачка 9. Место, време и начин отварања понуда конкурсне 

 документације 
 Текст : „Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за 

 достављање понуда, тј. 08.12.2014. године, са почетком у 12.00 часова“ 

 

 Мења се и гласи : „Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека 

 рока за достављање понуда, тј. 10.12.2014. године, са почетком у 12.00 

 часова“ 

 

 

 

Остали део конкурсне документације остаје непромењен. 

 

 

 

 

 

 

 


