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

Број: 14/40 

Датум: 20.09.2017. 
 
 

Предмет: Захтев за понуду за набавку и уградњу телефонске централе 
 
Према исказаним потребама Дирекције за водне путеве, потребно је да нам до 26. 
септембра 2017. године до 15 часова доставите Вашу понуду (факсом или на 
електронску пошту) за набавку и уградњу телефонске централе. 
 

Испорука и уградња нове централе је на адреси: МГСИ-Дирекција за водне 
путеве, Београд, ул. Француска бр.9. 

  
Р.бр

. Опис ком 

1. 

1. Телефонски систем Panasonic KX-NS500 или 
одговарајући капацитета: 

 6 аналогних портова улазних линија 
 1 PRI ISDN приступ 
 18 дигиталних портова за локалне прикључке 
 48 аналогних портова за локалне прикључке 

 

1 

2. 
 
Дигитални телефон  KX-DT521  или одговарајући 15 

3.  
 
Дигитални телефон KX-DT543  или одговарајући 

 
2 

4. 
 
Конзола   KX-DT590  или одговарајућа 
 

2 

5. 
 
Демонтажа старе централе, монтажа нове и њено програмирање 

 

Напомена: 

Понуђачи су дужни да на свом меморандуму, потписано од стране одговорног лица 
и печатирано доставе све неоходне техничке елементе у смислу тачне и прецизне 



Страна 2 од 2 
 

техничке спецификације за испоруку и уградњу предметне централе, уколико 
нешто није обухваћено траженом Спецификацијом, а део је предметне услуге.  
 
 Цена 
 У цену је укључена демонтажа старе централе (Panasonic KX-TD500), 

монтажа нове централе и програмирање исте. 
 
 Гаранција 
 Време трајања гаранције мора бити уписано у обрасцу понуде. Гарантни рок 

тече од дана комисијске примопредаје централе. 
 Обавезно доставити менично обезбеђење за време трајања гарантног рока, у 

складу са Уговром, 
 Понуђач је у обавези да за време трајања гарантног рока о свом трошку 

отклони све недостатке који су последица пропуста у раду или недостатака 
уграђеног материјала, уређаја и опреме. Рок за отклањање недостатака, који 
су предмет оправдане рекламације, је 15 (словима: петнаест) дана. 
 
 Обавезан је обилазак објекта 

Неопходно је да потенцијални понуђач, у присуству представника Дирекције, 
обиђе простор где се налази централа која ће бити замењена, ради што бољег 
сагледавања обима посла. пре давања коначне понуде, и то  
Централа се демонтира, а нова уграђује и програмира у просторијама 
МГСИ-Дирекције, ул. Француска бр. 9 у Београду. 
Потребно је најавити долазак на тел. 063 384 694, Дубравка Стојановић. 
Понуђачу који је обишао простор за угрању централе биће издата потврда 
која је саставни део понуде. 
Понуда која не буде имала потврду сматраће се неприхватљивом. 
 

 Комисијски пријем 
 По завршетку радова извршиће се комисијска примопредаја испоруке и 

уградње централе и опреме у складу са Спецификацијом и сачиниће се 
Записник између представника Наручиоца и Извођача радова. Записник је 
саставни део коначне фактуре. 
  

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

 
 Рок за извршење радова :  

 Рок за демонтажу старе централе, набавку, уградњу и програмирање нове 
централе понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број 
календарских дана. Максимални рок за обављање наведене испоруке и 
уградње износи 60 (шездесет) календарских дана од дана потписивања 
уговора. 
 
 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
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119/12), рачунајући од дана уредно примљене про/фактуре. 
 Наручилац ће уговором дефинисати начин паћања са изабраним 

понуђачем, и то: 
 по коначном рачуну који се испоставља по сачињавању 

Записника о техничкој примопредаји у свему према техничкој 
Спецификацији, а у складу са прихваћеном понудом и 
Уговором. 

 
 Средства финансијског обезбеђења: 

Менично обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року,  дато у 
моделу уговора. 
 

 
 Обавезно је да се сви радови обављају стручно, квалитетно, строго 

поштујући професионална правила струке и уз употребу 
одговарајућих прописаних материјала. 

 Понуђач је у обавези да у складу са Спецификацијом радова и 
захтевима Наручиоца уграђује искључиво нове материјале, нове 
делове и нова средства потребна за уградњу централе. Половна, већ 
коришћена или на било који начин прилагођена и неодговарајућа 
неће бити прихваћена од стране Наручиоца. 

  
Информације о детаљима  можете добити од лица за контакт : Дубравка 
Стојановић; тел: 063 384 694. 
Понуде доставити на маил или факс: 
Факс: 011 30 29 808 
Mail : dstojanovic@plovput.rs 


