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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ 
Београд, Француска 9 

Број: 14/03  

Датум:  22..01.2016. 
 
 

Предмет: Захтев за понуду за ваучере – набавка бродске UKT  радио станице VHF 
са уграђеним  ATIS модулом 

 
Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 27.јануара  2016. године 
до 15 часова доставите Вашу понуду (факсом или на електронску пошту) за набавку 
набавка бродске UKT  радио станице VHF са уграђеним  ATIS модулом – 3 (три) 
комада.  
 
Потребно је извршити: 

1. Набавка бродске UKT радио станице VHF са уграђеним ATIS модулом, црне 
боје . 3 комада 

2. Набавка UKT штап антене VHF омнидирекционалне . 3 комада са 
одговарајућим носачем за антену i каблом RG 58 (око 5 m дужине) 

3. Претварач – цонвертер  24 V DC/ 12 V DC, 10 A – 3 комада 
4. Конектор UHF – мушки за кабал RG 58 – 10 комада 

 
 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 
 

 
1. Бродска UKT радио станица VHF са уграђеним ATIS модулом: 

 
‐ Треба да буде у складу са одредбама “Регионалног споразума који се односи 

на радиотелефонску службу на унутрашњим пловним путевима-RAINWAT” 
‐ Радни напон 13,8 V тј. oд 11 до 16,5 V 
‐ Пријемна-предајна фреквенција 156,025 до 163,275 MHz 
‐ Снаге 25/1 W 
‐ Врста емисије 16 KOF3Е 
‐ Радна температуре -20 до +60 C 
‐ Отпорне на прскајућу воду 

 
2. Антена – штап VHF омнидирекционална са одговарајућим 

носачем за монтажу: 
‐ Пријемна-предајна фреквенција: 156,025 до 163,275 MHz (145-165 MKHz) 
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‐ Импеданце: 50 oma 
‐ Појачање: 3 db 
‐ Поларизација: Вертикална 
‐ Конектор: UHF стандардни 
‐ Лака монтажа 

 
Предлог: 

Антена тип MFV-5 или Banten VHF navy  антена, односно COMROD AV51 
P-4 или AV7 тј. SIRIO CRUISER VHF или било која слична. 

 
3. Претварач Inverter - converter 24 V DC / 12V DC, 10 A 

‐ Улазни напон 24V DC (20-30V DC), излазни напон 12V DC стабилисани 
‐ Излазне  струје 10А 

 
4. Конектор UHF – мушки за кабал RG 58 

 
 
 

 Критеријум за оцену понуда је: најнижа цена 
‐ Понуђена цена      100 бодова 

 
 Рок за испоруку : 10 календарских дана 

 
 Услови плаћања:  

Укупна цена и рокови уписују се на оригиналном обрасцу понуде. Цена дата у понуди мора 
бити исказана у динарима без урачунатог ПДВ.  
Рачун се испоставља на основу документа – отпремнице којом се верификује квалитет и 
квантитет испоручених добара. 
Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна испостављеног по испоруци робе . 
Рок за плаћање не може бити краћи од 10 (десет) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет) дана 
у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12), рачунајући од дана уредно примљене 
фактуре. 
 
 Гарантни рок:   

24 (двадесетчетири) месеца 
 
 Услов понуде: 

Неопходно је да понуђач има обезбеђен сервис за понуђену радио станицу у Србији, 
 
 
Информације о детаљима можете добити од Мирослава Личине,  
Tелефон 063- 384-688; 011 30 29 820. 
Факс: 011 30 29 808 
Mail : mlicina@plovput.rs 
 
 
С поштовањем, 

Дубравка Стојановић 


