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Република Србија 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд, Француска 9 
Број: 14/07  
Датум:  06. фебруара .2017. 
 
 

 
 

Предмет: Захтев за понуду за замену лима на крову згарде Дирекције 
 

         Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 10. фебруара  2017. године 
до 15 часова доставите Вашу понуду (факсом или на електронску пошту) за набавку  - 
радова на крову зграде Дирекције у ул. Француска бр.9 у Београду, по следећој 
спецификацији: 
  

1. Израда, монтажа, скидање лименог крова зграде Дирекције (скидање 
постојећег лима и постављање новог поцинкованог лима рш 53) -  245 м2 . 

2. Израда и монтажа олука од поцинкованог лима - 8м 
3. Израда и монтажа лајсне и олучне лајсне од поцинкованог лима - 16м. 
 
У цену (понуду) урачунати материјал и рад од поцинкованог лима рш 53. 

  
 Гаранција:  минимум 5 (пет) година 

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

 
 Рок за обављање радова: 30  календарска 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.  
      Рок плаћања се прецизира од дана пријема предрачуна. 
      Максимални износ аванса за наведене радове износи 50%, а остатак по завршетку 
посла. 
Понуђач који захтева аванс у обавези је да при потписивању уговора достави 
средства финансијског обезбеђења и то : 
 За авансно плаћање – меница са меничном изјавом на износ авансних 

средстава                           и  
 Меницу са меничном изјавом у износу од 10% од уговорене цене за откањање 

грешака у гаратном року. 
 
      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 
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трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12), рачунајући од дана уредно примљене 
фактуре. 
 
Финално плаћање може бити извршено по потписивању записника о пријему радова.  
 
 
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; dstojanovic@plovput.rs 
 
 


