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Предмет: Захтев за понуду за набавку лимених пловака 
 
 

         Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 13. новембра 2017. 
године до 15 часова доставите Вашу понуду (факсом или на електронску пошту) за 
набавку лимених пловака по следећим захтевима: 

 
-  Израда и испорука црвених лимених пловака – 10 комада 
Пловци се израђују од челичног декапираног лима дебљине 1,2мм испуњених пур 
пеном. 
Пловак заштитити и офарбати аникорозитном основном бојом за метал у два 
премаза и лак бојом водоотпорном у два премаза, у свему према достављеном 
цртежу и спецификацији-техничком опису.  
 
-  Израда и испорука зелених лимених пловака – 4 комада 
Пловци се израђују од челичног декапираног лима дебљине 1,2мм испуњених пур 
пеном. 
Пловак заштитити и офарбати аникорозитном основном бојом за метал у два 
премаза и лак бојом водоотпорном у два премаза, у свему према достављеном 
цртежу и спецификацији-техничком опису.  
 

Лимени пловак 
Израђен је од декапираног лима дебљине 1,2мм 
Састоји се од спојеног ваљка и купе по основи за црвени пловак односно од две 
спојене купе по основи за зелени пловак. Измедју  спојеног ваљка и купе односно 
измедју спојене две купе не постоји непромочива преграда већ је цела унутрашња 
површина испуњена пур пеном. Предвидети уградњу одговарајућих ниплова са 
чеповима за убризгавање пур пене као и за његово дихтовање након убризгавања на 
горњем делу пловка. 
Доњи део купе код обе врсте пловака испунити (свежим) бетоном тежине цца 4 Кг 
(висине 16 цм), који ће бити учвршћен бетонским гвожђем Ø6мм који је заварен за 
зидове купе- пловка на одговарајућој висини под углом од 90º у односу на сидрени 
вез.  Бетон налити  пре затварања пловака и пре испуне пур пеном. Бетон наливати 
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док је пловак у вертикалном положају тако да касније обезбеди неопходан 
стабилитет-баланс пловка. 
Сидрени вез урадити од два челична ”L“ профила димензије (20x40x3)мм који је са 
ужом страном заварен на доњи део купе. На сидреном везу избушити према скици 3 
рупе Ø11mm за сидрење пловка. 
Држач-ушку за подизање пловка урадити од бетонског гвожђа дебљине 6мм 
Пловак и сви елементи на пловку се варе са варом 100%.  Варови морају да буду 
водонепропусни.  
Након завршене израде и испитивања пловци се заштићују са 2 (два) премаза 
аникорозитном основном бојом за метал  и са 2 (два) премаза водоотпорном бојом и 
то:  10 комада црвених пловака офарбати црвеном бојом ЗОРА лукс 3720  а  4 
комада зелених пловака, зеленом бојом TESSAROL 16   или са бојом другог 
произвођача а са нијансом коју достави или одобри надзорни орган. 
Пловке у потпуности урадити према достављеним скицама и напред наведеном 
опису. 
 
Прилог:   Скице зеленог и црвеног пловка 
 
Испоруку израђених пловака извршити на бази Београд, Обреновачки пут бр.12,  
Макиш-Београд. 

 
 
 РОК  ЗА УСЛУГУ : 45 (четрдесетпет) радних дана. 

 
 РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА :  13. новембар 2017. године до 15 

часова, када ће бити и извршен одабир најповољније понуде. 
 

 КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДА:  најнижа цена. 
 

 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. 
 
Авансно плаћањe: 100%. 
 

 
Контакт у вези појашњења и достављања понуде је : 
Маил адреса: dstojanovic@plovput.rs  за  наавку бр. 74/Н-04/2017. 
 
 Факс: 011 30 29 808  
 


