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Република Србија 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ 
Београд, Француска 9 

Број: 14/06 

Датум:  01.02.2017. 
 
 

Предмет: Захтев за понуду за набавку акумулатора за пловне објекте 
Дирекције 

 
          Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 07. фебруара  
2017. године до 15 часова доставите Вашу понуду  (факсом или на наведену 
електронску пошту) за набавку: 
 

 
Тип акумулатора 

 

 
Јединица 
мере 

 
Количина 

 
Акумулатор  180 Аh/12 V 

 

 
комада 

 
24 

 
Акумулатор  75 Аh/12 V 

 

 
комада 

 
2 

 
Акумулатор  66 Аh/12 V 

 

 
комада 

 
2 

   
  
 По следећим условима: 
 

- Испорука робе ће се вршити сукцесивно током уговореног периода 
набавке по насталим потребама, а по појединим захтевима наручиоца о 
потребним колочинама и по уговореним ценама које ће важити у периоду 
од 12 (дванаест) месеци, тј. у периоду на који се закључује уговор за 
набавку акумулатора; 

- Рок испоруке а кумулатора не сме бити дужи од 3 (три) календарска дана 
од дана пријема захтева Наручиоца; 

- Због природе посла наручиоца испорука робе не може да прекорачи рок 
од 7 (седам) дана од дана пријема захтева. Након наведеног рока, 
наручилац има право на једнострани раскид уговора и наплату уговором 
предвиђених пенала; 
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- Понуђени акумулатори у моменту испоруке не могу бити старији више од 
3 (три) месеца по датуму производње, што се потврђује декларацијом тог 
произвођача; 

- Преузимање робе ће вршити представник наручиоца код испоручиоца у 
количинама по претходно испостављеном захтеву;   

- Гарантни рок на испоручену робу тече од дана преузимања робе и то 
најмање 24 месеца. У случају оправдане рекламације испоручилац је 
дужан да неисправан акумулатор замени новим под истим условима, 
односно у трајању гарантног рока, од датума преузимања робе уписаног у 
гарантну књижицу до истека рока од 24 месеци; 

- Роба се преузима само уз уредно попуњен и датиран гарантни лист.  
- Сваки акумулатор при испоруци робе мора на себи имати Декларацију са 

јасно видљивим подацима, назив, капацитет, произвођач, земља порекла, 
увозник, датум и година производње и дуго.  

- Квалитет произведеног акумулат  мора мора бити у европском 
стандарду ЕН 50342.    

- У понуди мора бити наведена марка акумулатора и земља порекла. 
Понуда која не буде имала тажене податке  биће проглашена за 
неприхватљиву.    
 

 Пенали за кашњење испоруке 
Уколико продавац не изврши испоруку робе у захтеваном року, након 

истека 3 (три) дана од дана пријема захтева Наручиоца,  може да  наплати на 
име уговорне казне износ од  1% (један проценат) од вредности уговора за 
сваки дан кашњења од уговореног рока.  

Укупна висина уговорене казне, коју продавац плаћа наручиоцу, може 
да износи највише 4(словима:четири)% од укупне вредности набавке. 

У случају да уговорна казна прекорачи напред наведени износ 
наручилац има право на раскид уговора и накнаду штете у складу са 
законом. 

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

 
 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. 

 
 
За додатне информације, и достављање понуда, можете се маилом обратити на 
адресе: 

Mail : mlicina@plovput.rs; dstojanovic@plovput.rs или факом на број: 011 30 29 808 


