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

Број: 14/14 

Датум:  14.02.2018. 
 
 

Предмет: Захтев за понуду за обављање радова – бетонирања отвореног 
магацинског простора на бази Макиш Дирекције за водне путеве  

 
                 Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 19. Фебруара 
2018. године до 15 часова доставите Вашу понуду (факсом или на електронску 
пошту) за обављање радова – бетонирања отвореног магацинског простора на бази 
Макиш, у улици Обреновачки пут бр.12, Макиш у Београду, по следећим 
захтевима: 
 

Р.бр. Опис радова Јединица 
мере Количина 

1 

Израда АБ подне плоче МБ30, Q131, 
д=10цм. Израда тампон слоја од шљунка, 
нивелисање према паду и детаљу.                 
13,50x7,40 

m2 100.00 

2 

Демонтирање постојећих подних 
бетонских плоча д=10цм, нивелисање 
тампон слојем од шљунка. Бетонирање 
прилазне рампе у ширини до 0,80м, према 
паду. 

m 13.50 

3 

Израда Металне конструкције, за преграду 
између магацина, од постојећих врата 
магацина уз дораду и преправку.                   
7,40x3,40 

m2 26.00 

4 Набавка и уградња ОСБ плоча д=12мм, 
преко металне потконструкције. m2 26.00 
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 Понуда мора да обухвати стручну и помоћну радну снагу, прибор за рад као 

и комплетан материјал . 
 

 Стварне количине биће утврђене мерењем на лицу места, тј.Грађевинском 
књигом. 

 
 Рок за обављање радова : 20 (двадесет) радних дана од дана доделе Одлуке 

о добијању посла. 
 

 Рок за достављање понуда: 19.  фебруар 2018.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. 

 
 Јединичне цене су фиксне. 

 
 Авансно плаћање је предвиђено у максималном износу од 50% укупне 

вредности радова. 
 

   Средство финансијског обеузбеђења 
 Извођач се обавезује да ће при потписивању уговора предати 

наручиоцу средства финансијског обезбеђења и то: 
 Бланко соло меницу са меничном изјавом на износ од ________% 

од укупне уговорене цене за покриће вредности у износу од : 
 на име обезбеђења повраћаја аванса за случај да извођач не 

извршава своју уговорну обавезу. (у случају да понуђач захтева аванс)  
 Меница као гаранција мора бити неопозива, безусловна, наплатива на 

први позив без права на приговор и не може садржати додатни услов 
за исплату или мањи износ од износа захтеваног аванса, и  

 Бланко соло меницу са меничном изјавом на износ од 10% од 
укупне уговорене цене  за отклањање грешака у гарантном року  
коју  извођач  предаје  наручиоцу на дан примопредаје и сачињавања 
Коначног финансијског обрачуна са роком важења менице до истека 
уговором дефинисаног гарантног рока од минимум 60 месеци. 

 
 Гаранција: Гарантни период износи минимум 2 (две) године од дана 

примопредаје радова. 
 
Контакт у вези појашњења и достављања понуде је : 
Маил адреса: dstojanovic@plovput.rs  са напоменом – за набавку бр. 11/Н-09/2018 
Факс: 011 30 29 801  


