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Република Србија 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд, Француска 9 
Број: 14/64 
Датум: 02.11.2017. 

 
 

Предмет: Захтев за понуду за услугу стручног надзора за радове ремонта и 
реконструкције постојећег путничког лифта у згради Дирекције 

 
Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 06. новембра  2017. 

године до 12 часова доставите Вашу понуду (факсом или на електронску пошту) за  
услуге стручног надзора за радове ремонта и реконструкције постојећег путничког 

лифта у згради Дирекције: 
 
Предмет услуге  
       Предмет набавке је услуга стручног надзора за радове ремонта и 
реконструкције постојећег путничког лифта у згради Дирекције 
Услуга обухвата контролу свих радова, који морају да се обављају стручно, 
квалитетно, строго поштујући професионална правила струке и уз употребу 
одговарајућих прописаних материјала, а према техничкој спецификацији 
документације, као и контрола уградње искључиво нових материјала, делова и 
средстава, а не половни, ремонтовани, репарирани и томе слично. 
       Надзорни орган је у обавези да по обављеним радовима ремонта и 
реконструкције постојећег путничког лифта у згради Дирекције, а пре потписивања 
Записника о примопредаји лифта збрине у складу са важећим прописима сав отпад 
настао у процесу ремонта и реконструкције. 

Надзорни орган је дужан да уради записничку примопредају извршених радова  
између наручиоца и извођача, након обављеног пријема радова на ремонту и 
реконструкцији постојећег путничког лифта од стране овлашћене куће за пријем 
лифтова у погон. 
 
2.  Рок извршења услуга 
Максимални рок за наведену услугу износи 35 календарских дана, од дана 
обостраног потписивања уговора. 
 
 
3.  Начин и услови плаћања 
Плаћање уговорене  цене извршиће се у динарима на текући рачун Понуђачa након 
извршена записничке примопредаје и пуштања у погон путничког лифта,  у 
законском року, који 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 
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дана уредно примљене фактуре, под условом да квалитет извршених услуга 
одговара квалитету из прихваћене понуде, што ће се записнички констатовати. 
 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Цене исказане у понуди су фиксне за све време понуде, тј. завршетка посла, и 
накнадно повећање цена, након доношења Одлуке о додели посла, није дозвољено. 
 
 
4.  Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 
 
5.  Услови за учешће у поступку  набавке 

1) Понуђач мора да задовољи кадровски капацитет тј. да има у сталном радном 
односу/радно ангажова лица, и то минимум 1 машинског инжињера и 
минимум 1 инжињера организационих наука. 
 Дозвољено је да 1 (један) извршилац поседује обе дипломе. 
Доказ: Приложити копије диплома и потврду о радном односду/уговор о раду. 
 

2) Понуђач мора да задовољи послови капацитет, тј. да има искуства у 
обављању послова ремонта и реконструкције лифтова у минимум периоду 
од 10 година. 
Доказ: потврда радног ангажовања (копија радне књижице, уговора о раду). 
 

 
Законска регулатива: 

 Правилник о прегледима лифтова у употреби ("Службени гласник РС", број 
15/17)36/09),  

 Правилник о  безедности лифтова ("Службени гласник РС", број 15/17), 
 Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне 

струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на 
градилиштима ("Сл. гласник СРС" бр. 21/89). 

 Правилник о  мерама и  нормативима заштите на раду на оруђима за рад 
("Сл. лист СФРЈ" бр. 18/1991). 

 
Факс: 011 30 29 808 
Mail : dstojanovic@plovput.rs;  
 
 
 
 


