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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 набавку електро материјала за потребе Дирекције 

 
 
        Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 18. децембра 2017. 
године до 15 часова доставите Вашу понуду (факсом или на електронску пошту) за 
набавку: 
 

Р. 
б. 

Назив робе ЈМ 
Количина 

1 изолир трака,  црне + црвене ком 25+5 
2 везице 4,8x200 мм ком 200 
3 везице 3,6x200 мм  ком 200 
4 везице 2,5x200 мм  ком 100 
5 везице 3,5x200 мм ком 100 
6 везице 4,8x300 мм ком 200 
7 везице 2,5x150 мм ком 100 
8 везице 3,6x150 мм ком 100 
9 везице 2,5x100 мм ком 100 
10 везице 7,6x350 мм ком 100 
11 топљиви уметак 20А ком 20 
12 топљиви уметак 63А ком 20 
13 шуко утичница назидна пластична ком 10 
14 шуко утикач ком 10 
15 сијалица Е27-220В-75W  ком 300 
16 редне клеме, пресека  2,5 мм2 штап 10 
17 редне клеме, пресека  6 мм2 штап 3 
18 редне клеме, пресека  10 мм2 штап 3 
19 редне клеме, пресека  4 мм2 штап 5 
20 изоловане буксне 6,3мм x 6▫мм ком 50 
21 изоловане буксне 6,3 мм x 2,5▫мм ком 100 
22 кабл ППЛ 3x1,5 мм2 м 100 
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23 изоловани туљци (хилзне), пресека 2,5 мм2 ком 50 
24 изоловани туљци (хилзне), пресека 6 мм2 ком 50 
25 изоловане папучице, пресека 4x 2,5 мм ком 100 
26 изоловане папучице, пресека 5x 2,5 мм , разрезане ком 100 
27 изоловане папучице, пресека 6x 2,5 мм ком 100 
28 папучице 5x44 - неизоловане ком 0 
29 папучице 6x14 - неизоловане ком 100 
30 флуо цев 18 В   Л=600мм ком 50 
31 сијалично грло Е-27, керамичко ком 10 
32 сијалично грло Е-27, за плафоњере ком 10 
33 ауто-буксне 6,3/2,5 мм ком 20 
34 ауто-осигурач, убодни, средњи, 5А ком 10 
35 ауто-осигурач, убодни, средњи, 10А ком 10 
36 ауто-осигурач, убодни, средњи, 15А ком 10 
37 туљци (хилзне) 10мм2 ком 50 
38 аутоматски осигурачи, 10А ком 20 
39 аутоматски осигурачи, 16А ком 20 
40 аутоматски осигурачи, 40А ком 10 
41 патроне за осигураче , Д02, 25А ком 10 
42 патроне за осигураче , Д02, 35А ком 10 
43 халогене сијалице за рефлектор, 200W, Л ~120 мм ком 10 

44 
индустријски утикач+утичница, 63А (4-полни), УКО 
и УТО    комп. 10 

45 
гребенасти прекидач, потезни/повратни, трофазни ,1-
0-2, 16А ком 2 

46 
гребенасти прекидач, потезни/повратни, трофазни ,1-
0, 16А ком 2 

47 
гребенасти прекидач, потезни/повратни, монофазни 
,1-0, 16А ком 2 

48 кабл ГГЈ 3x2,5 мм2 м 100 
49 кабл ППЛ 3x2,5 мм2 м 100 
50 кабл ГГЈ 3x1,5 мм2 м 50 

 

 
Наручилац има право на рекламацију у погледу квалитета и количине 
испоручене робе у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах 
приликом преузимања робе, а у случају скривених мана, у року од 24 сата од 
сазања за скривену ману. Уколико роба нема одговарајуће карактеристике или не 
одговара квалитету или је оштећена током транаспорта, продавац је у обавези да 
замени исту у року од 3 дана од момента пријаве Купца. 

 
 
 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. 
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 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 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 


