
 

 

 

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6 СЕКТОР 

ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Здравка Челара 14а 

Телефон: +381 11 3292082 

Фаx: +381 11 3290740 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број: 33/2014 – 7998 

Датум: 01.12.2014.године  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац: „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд 

Адреса: 11000 Београд, Немањина 6 

Интернет страница: www.zeleznicesrbije.com 
 

Врста поступка јавне набавке 
 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

 

Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке , oбликоване по партијама, број 68/2014 је набавка  добара за 

оспособљавање депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER – и то: 

- Партија 1-дизалице за возила – шифра из речника : 34326200 

- Партија 2-лестве са платформом - шифра из речника : 44481000 

- Партија 3-виљушкари - шифра из речника :  42415110 

- Партија 4-машине за утовар или руковање - шифра из речника : 42418900 

- Партија 5-дизалице котураче и чекрци - шифра из речника : 42411000 

- Партија 6-усисивачи – шифра из речника : 42999100  

- Партија 7-опрема за електрозаваривање – шифра из речника : 42662100  

- Партија 8-делови ручних алата - шифра из речника :  42676000 

- Партија 9-систем за видео надзор - шифра из речника :   32323500 

- Партија 10-разни инструмети за мерење и испитивање – шифра из речника :  38900000  

- Партија 11-делови и прибор за машине алатке за обраду метала- шифра из речника :   42674000 

- Партија 12-рачунарска опрема и материјал - шифра из речника :   30200000  

 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.11.2014. 
 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока : 01.12.2014. 
 

http://www.zeleznicesrbije.com/


Разлог за продужење рока : измена конкурсне документације 

 

Време и место подношења понуда (нови рок) : 10.12.2014. год. до 11,00 часова (по локалном 

времену), без обзира на начин подношења и то на адресу: "Железнице Србије" ад - Сектор за 

набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 15, Ул. Здравка Челара 14а, 11000 

Београд, Република Србија. 

 

Време и место отварања понуда :  10.12.2014. год.  године, са почетком у 12,00 часова, у 

просторијама Наручиоца, "Железнице Србије", ад у Београду, Здравка Челара 14а, соба 33. 

Контакт служба: Сектор за набавке и централна стоваришта: 

- факс: 011/3290740 

- е-mail: nabavka@srbrail.rs  

 радним даном од 10-14 часова 

mailto:nabavka@srbrail.rs

