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

 
Предмет: Захтев за понуду за ПВЦ столарију у згради Дирекције 

 
 
        Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 08. децембра 2017. 
године до 15 часова доставите Вашу понуду (факсом или на електронску пошту) за 
набавку: 
 
Спецификација: 

 
Рб Димензије отвора и изглед ПВЦ 

столарије 
Позиција, врста, опрема Ком 

1 

Двокрилни прозор 119x239 

 
 

Окретно нагибни ПВЦ 
прозор димензија 119x239 
цм са унутрашњим ПВЦ 
клупицама и спољашњим 
АЛ окапницама и обрадом 
шпалетни 
 

2 

2 

Двокрилни прозор 104x208 

 
 

Окретно нагибни ПВЦ 
прозор димензија 104x208 
цм са унутрашњим ПВЦ 
клупицама и спољашњим 
АЛ окапницама и обрадом 
шпалетни 
 

2 
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3 

Трокрилни прозор 225x234 

 
 

Окретно нагибни ПВЦ 
прозор димензија 225x234 
цм са унутрашњим ПВЦ 
клупицама и спољашњим 
АЛ окапницама и обрадом 
шпалетни 
 

1 

4 

Једнокрилни прозор 50x150 

 
 

Окретно нагибни ПВЦ 
прозор димензија 50x150 
цм са унутрашњим ПВЦ 
клупицама и спољашњим 
АЛ окапницама и обрадом 
шпалетни 
 

1 

 
Услугу испоруке и уградње ПВЦ столарије у згради обухвата: 

1) Испоруку ПВЦ прозора  
2) Демонтажа старих прозора  
3) Уградња нових прозора. Уградња обухвата радове на припреми и 

прилагођавању монтаже на местима уградње прозора. 
Радови ће се извршити у складу и обиму наведеном у Спецификацији. 
 

Услови за понуђаче: 
- Гаранција на испоручену столарију и услугу уградње је најмање 2 

година. 
- Потребно је доставити средства финансијског обезбеђења – меницу за 

отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% вредности рачуна 
без ПДВ-а. 

- Пре давања понуде обавезно извршити обилазак зграде Дирекције ради 
снимања и дефинисања обима услуге, односно цене. 

 
 
По завршетку радова извршиће се примопредаја изведених радова и плаћање по 
испостављеној фактури у уговореном року. Записник је саставни део фактуре.  
 
 Критеријум за оцену понуда је: најнижа цена 
‐ Понуђена цена      100 бодова 

 
 Рок за испоруку : Максимални рок за испоруку износи  3 (три) дана од дана 

објаве Одлуке о додели посла на сајту наручиоца. 
 
 Услови плаћања:  

Укупна цена и рокови уписују се на оригиналном обрасцу понуде. Цена дата у 
понуди мора бити исказана у динарима без урачунатог ПДВ.  
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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. 
 
Информације о детаљима можете добити од Мирослава Личине,  
Tелефон 063- 384-688; 011 30 29 820. 
Факс: 011 30 29 808 
Mail : mlicina@plovput.rs 


