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Република Србија 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд, Француска 9 
Број: 14/58  
Датум:  27.09.2017. 
 
 

 
Предмет: Захтев за понуду за услугу дератизације и дезинсекције за потребе 
дирекције 

 
        Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 29. септембра  
2017. године до 15 часова доставите Вашу понуду (факсом или на електронску 
пошту) за набавку услуге дератизације и дезинсекције за потребе Дирекције, а 
према захтеву и локацијама  из Табеле 1: 
 

Табела 1. Обим услуге са објектима и локацијом 
 

Ред. 
бр. 

Опис услуге са локацијом 
Јединица 
мере 

Површина која ће се 
третирати 

1. Дезинсекција влажна контактна 
(Пловни објекти дирекције на бази 
‘’Београд’’ у Макишу Кухиње пловила: 
Истрајни 1, Ехо, Тока, Спп 7, 19,  Управна 
зграда Дирекције у улици Француска 9, 
Објекти на бази ‘’Београд’’ у Макишу 

m2 4646 

2 Дератизација унутрашња(Управна 
зграда Дирекције у улици Француска 9, 
Објекти на бази ‘’Београд’’ у Макишу 
Београд, Брод СПП 18, Нови Сад, Брод 
СПП 20, Апатин Брод СПП 22, Тител 
Брод СПП 21, Сремска Митровица, Брод 
Истрајни 2,  Село Вајуга , Кладово , 
пристани Сремска Митровица, Нови Сад 
и Тител 

m2 3307 

3. Дератизација спољашња (База Београд, 
Макиш) 

m2 10603 

 
  
 Начин спровођења контроле: Контрола ће се спроводити тако што ће 

комисија са лицем безбедности и здравља на раду прегледати места рада и 
посебним извештајем потврдити да је услуга извршена. 
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 Рок за рекламацију: Треба да буде 30 дана од извршене услуге. 
 

 Додатне услуге: Могућност промене локације рада због специфичне 
технологије рада Дирекције.  

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

 
 Рок за испоруку: Максимални рок за наведену услугу је 31.октобар 

2017.године. 
 
 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 обављене услуге, потписане од стране одговорног лица 
Дирекције. 
Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна испостављеног по обављеној 
услузи. 
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. 

 
 
 
Информације о детаљима можете добити од Дубравке Стојановић,  
Tелефон 063- 384-694; 011 30 29 840. 
Факс: 011 30 29 808 
Mail : dstojanovic@plovput.rs 
 
 


