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Република Србија 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд, Француска 9 

Број: 14/37  

Датум:  19.05.2017. 
 
 

Предмет: Захтев за понуду за набавку стубова за знак за регулисање пловидбе 
 

Предмет јавне набавке су добара – 13 (тринаест) комада стубова за знак за регулисање 
пловидбе . 
 

 СТУБ ЗА ЗНАК ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ПЛОВИДБЕ –  13 комада  
дужине 6000мм  
 
      У свему према достављеној скици и техничком опису. 

 
 

Техничке карактеристике, спецификација-технички опис: 
 

1. Стуб за знак за регулисање пловидбе  се састоји  од цеви, стопе, пераја и 
горњег поклопца за цев. 

 
- Цев је челична шавна Ø76,1мм, дебљине 3мм,   дужине  6000мм. 
- Стопа је од челичног декапираног лима дебљине 3мм, димензија (300x300)мм,      

шестоугаоног облика, 
- Пераја – 3 (три) комада су од челичног декапираног лима дебљине 3мм, димензија 

(1000x1000)мм, правоугаоног облика са закошеном горњом страном. 
- Поклопац цеви је од челичног декапираног лима дебљине 3мм, димензија Ø74мм. 

 
За цев је заварено: 

- на горњем делу поклопац цеви 
- на доњем делу стопа и пераја – три комада. 

Горњи део цеви заварити поклопцем са варом 100%. 
Пераја се варе за цев по дужини на растојању од по 120° по обиму цеви са варовима 50%. 
Стопа се вари за цев и за пераја по целој дужини са варовима 100%. 
Стубове заштитити и офарбати антиростом и антикорозитном бојом за метал. 
 
Саставни део овог техничког описа је скица – радионичарски цртеж стуба за знак за 
регулисање пловидбе. 
 
 

Наведену робу је потребно доставити на адресу наручиоца: База Макиш, Макиш, 
ул. Обреновачки пут бр.12. 
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Контрола и пријем робе: 
 Одредиће се надзорни орган који ће вршити контролу за време израде стубова. 
 Дирекција ће  приликом испоруке наведене робе организовати Комисију за 

квалитати и квантитативни пријем робе. 
 
 Критеријум за оцену понуда је: најнижа цена 
‐ Понуђена цена  100 бодова 

 
 Рок за испоруку: 30 календарских дана од дана доношења Одлуке о додели 

посла. 
 
 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. 
 
 Рок за подношење понуда: 

Понуду је потребно доставити маилом или факсом – попуњен Образац за понуду – 
најкасније до среде,  24. маја 2017.године до 15 часова. 
 
 
Информације о детаљима можете добити од Мирослава Личине,  
Tелефон 063- 384-688; 011 30 29 820. 
Факс: 011 30 29 808 
Mail : dstojanovic@plovput.rs 
           mlicina@plovput.rs;  
 
 


