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

Број: 14/66 

Датум:  18.10.2016 
 
 

Предмет: Захтев за понуду за обављање радова – бетонирања дворишта МГСИ-
Дирекције за водне путеве  

 
                 Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 20. октобра 
2016. године до 15 часова доставите Вашу понуду (факсом или на електронску 
пошту) за обављање радова – бетонирања дворишта Дирекције у улици Француска 
бр.9 у Београду, по следећим захтевима: 
 
 

Р.бр. ОПИС РАДОВА 
Јединица 
мере 

Количина 

1 
Припрема бетонске плоче, за израду 
хидроизолације, крпљење и равнање 
цементним малтером, лепком 

m2 15,00 

2 
Израда холкера на споју плоче и 
фасадног зида 

m 6,00 

3 

Израда хидроизолације типа 
Кондорин В3 у два унакрсна слоја, са 
предходном израдом основног слоја 
од битулита. 

m2 15,00 

4 
Израда обзиде око олучњака од 
бетона 

paušal 1,00 

5 
Израда бетонског зида уз тротоар до 
зидане ограде. Крпљење рупа у 
тротоару бетоном 

m 4,00 

6 
Израда оплате и бетонирање на месту 
шахте дим. 0,70x0,70 

paušal 1,00 
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 Понуда мора да обухвати стручну и помоћну радну снагу, оплату и прибор 
за рад као и комплетан материјал за уградњу. 

 
 Стварне количине биће утврђене мерењем на лицу места, тј.Грађевинском 

књигом. 
 

 Рок за обављање радова : 10 (десет) радних дана. 
 

 Рок за достављање понуда: 20.октобар 2016. до 15 часова, када ће бити и 
извршен одабир најповољније понуде. 
 

 Критеријум за одабир понуда:  најнижа цена. 
 Услови плаћања:  

 Укупна цена и рокови уписују се на оригиналном обрасцу понуде. Цена дата 
у понуди мора бити исказана у динарима без урачунатог ПДВ.  

     Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна. 
     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. 

 
 Јединичне цене су фиксне. 

 
 Авансно плаћање је предвиђено у максималном износу од 50% укупне 

вредности радова. 
 
 Гаранција: Гарантни период износи минимум 2 (две) године од дана 

примопредаје радова. 
 
Контакт у вези појашњења и достављања понуде је : 
Маил адреса: dstojanovic@plovput.rs ; mlicina@plovput.rs са напоменом – за 
набавку бр. 54/Н-09/2016 
Информације о детаљима можете добити од Мирослава Личине, телефон 063- 384-
688. 
 Факс: 011 30 29 808  
 
 
С поштовањем, 

Дубравка Стојановић 
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Израда бетонске плоче. Бетонска 
плоча је дебљине минимум 6цм, 
армирана мрежом и префарбана бојом 
за бетон у дезену према договору са 
инвеститором. Обрачун по м2 

m2 40,00 

8 

Бојење фасадних зидова акрилном 
бојом (фасакрилом) у тону као 
постојећи. У цену је урачуната 
поправка оштећених места. Обрачун 
по м2 

m2 60,00 


