
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА 
ИБРД број Пројекта: P127876, Број ИБРД Зајма:. 8255-YF 

 

ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА (IFB) 
 

НАБАВКА СИСТЕМА МЕРЕЊА ОПТЕРЕЋЕЊА У ПОКРЕТУ НА МОСТУ (B-

WIM) ОПРЕМА, УСЛУГЕ МЕРЕЊА, СОФТВЕР И ОБУКА 

ИД БР. УГОВОРА: RRSP/G2-BWIM/2020-03 

 
Јавно предузеће „Путеви Србије“ обавештава заинтересоване понуђаче да је рок 
за достављање понуда за набавку добара  
 

 Набавка система мерења оптерећења у покрету на мосту (B-WIM) 

Опрема, услуге мерења, софтвер и обука, ИД бр. Уговора: RRSP/G2-

BWIM/2020-03 
 
продужен до 05. августа 2020. године у 14:00 часова по локалном времену.  
 
У складу са релевантним одлукама и препорукама Владе Републике Србије у 
вези са спречавањем ширења пандемије covid-19, Купац организује јавно 
отварање понуда достављених у просторије Купца према упутству 
одговарајућег одељка Д конкурсне документације преносом уживо путем 
интернета посредством Zoom апликације. 
 
Линк са подацима за приступу дистрибуира се свим именованим 

представницима потенцијалних понуђача који одлуче да учествују у отварању 
на одговарајуће адресе е-поште након подношења овлашћења за заступање 
понуђача и контакт података за дистрибуцију Zoom позива. 
 
Овлашћење за заступање понуђача и подаци за контакт достављају се до 04. 
августа 2020. године до 12:00 сати (по локалном времену) на следећу адресу: 
gordana.suboticki-djordjevic@putevi-srbije.rs 
 

Сви остали који се одлуче да присуствују отварању понуда такође треба да се 
пријаве до 04. августа 2020. године до 12:00 сати (по локалном времену) путем 
електронске поште послате на адресу gordana.suboticki-djordjevic@putevi-
srbije.rs 
 
Лозинка за укључење у пренос уживо биће послата сат времена пре почетка 
отварања свима који су се пријавили. 
 
Додатно, овом Изменом позива за достављање понуда мења се део текста из 
Позива за достављање понуда који је објављен на интернет страници ЈП „Путева 
Србије“ 26. јуна 2020. године, на интернет страници UN Development Business 
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(UNDB) 29. јуна 2020. године и у Службеном гласнику Републике Србије бр. 95 
од 03. јула 2020. године у делу који гласи: 

 
„Све понуде морају садржати Тендерску гаранцију у вредности од 7.000,00 
евра.“ 
 
тако да гласи:  
 

„Све понуде морају садржати Декларацију о гарантовању понуде.“ 
 
Све остале информације и услови наведени у оригиналном тексту Позива за 
достављање понуда остају на снази. 
 


