
 

 

 

 

 

 

 
„Железнице Србије“, акционарско друштво, Београд, Немањина 6 

 
 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

 

Назив наручиоца: Акционарско друштво „Железнице Србије“ 

Адреса наручиоца:  Немањина број 6, 11000 Београд 

Интернет страница наручиоца: www.zeleznicesrbije.com 

Врста наручиоца:  акционарско друштво 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

Врста предмета: Услуга 

Опис предмета набавке: Израда Плана детаљне регулације железничке 
инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица 

Редни број набавке: 2/2017 

Ознака из општег речника набавке: 71240000 – Архитектонске, инжењерске услуге и 

услуге планирања 

 

Увид и преузимање конкурсне документације: 

Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних 
набавки и на интернет порталу Наручиоца www.zeleznicesrbije.com  

Критеријум за оцењивање понуде: 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, предност ће имати 
понуда са краћим роком за извођење радова. 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуде се морају доставити најкасније у року од 30 дана од дана објављивања позива на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, односно 22.12.2017 године, до 
10 часова, поштом или непосредно на адресу наручиоца, „Железнице Србије“ а.д., 
Немањина 6, Београд, соба број 134 (Писарница, улаз из Бирчанинове улице) 

Понуде доставити у затвореној и печатом овереној коверти, са назнаком: 

„Понуда за јавну набавку радова - Израда Плана детаљне регулације железничке 
инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица (ЈН број 2/2017) – НЕ ОТВАРАТИ“. 
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Место, време и начин отварања понуда: 

Отварање понуда ће се обавити јавно, последњег дана рока за доставу понуда 22.12.2017 
године у 11 часова на адреси наручиоца „Железнице Србије“ а.д., Немањина 6, Београд, 
соба број 339. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања мора предати писано 
пуномоћје за учешће у поступку отварања, издато на меморандуму, оверено печатом и 
потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид. 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 30 дана од дана отварања понуда 

Лице за контакт: 

- Дејан Бадовинац, dejan.badovinac@srbrail.rs 

- Пантовић Марко, marko.pantovic@srbrail.rs 
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