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

Број: 14/ 19 

Датум: 14.03.2018. 
 
 

Предмет: Захтев за понуду за набавку и уградњу сегментних гаражних врата на 
магацину на Бази Макиш  

 
Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 19.марта  2018. године 
до 12 часова доставите Вашу понуду (факсом или на електронску пошту) за 
набавку и уградњу сегментних врата на магацину на Бази Макиш, ул. Обреновачки 
пут бр.12, у Београду. 
 
Спецификација-Технички опис сегментих врата 
 
Р.б
р. Опис ком 

1. 

Сегментна гаражна врата, димензија 4450 x 2800mm. 
Врата израђена од компактних тзв.сендвич панела“ са термо- 
прекидом и испуном од полиуретана. Панели  израђени од 
двоструког, поцинкованог челичног лима; завршни слој -печени 
полиестер. Врата са изолацијом, дебљина панела 42mm 
(к=0,380W/m2K). Боја сива. Рељефни лим са челичним 
поцинкованим C-профилима за укрућења и перо-утор систем 
заштите од пригњечења прстију, као и спречавања продора 
кише и ветра. Врата комплет са оковима, лајснама, гумама за 
дихтовање, шаркама, вођицама,лежајевима, и другом опремом.  

2 

 
Напомена: 

2. 

Погон:Аутоматика за отварање и затварање сегментних 
гаражних врата, комплет (плафонски професионални мотор  са 
даљинским  управљачем). Број даљинских управљача, ком 2. 
Уградња тастера са унутрашње стране магацина за ручно 
отварање врата. 
За мотор аутоматике навести тип, снагу, брзину и друге 
параметре. 

2 

 
Напомена: 
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3.  Светлио отвори/прозори .Сваки сегмент врата, ком 3 (врата и 
фиксни панели), садрже по 3 светла отвора/прозора. 9 

 
Напомена: 

4. 
Фиксни отвор, димензија 4500 x 3100mm, израђени од 
изолационих термо панела дебљине 50mm. Боја сива. 1 

 
 

Напомена: 

5. Маска изнад отвора на месту сегментних врата од панела, 
димензија 4450x300mm 2 

 
Напомена: 

6.  Брава за деблокаду  
 2 

 
Напомена: 

7.  Браварски радови на монтажи сегментних врата 

 
 
У рубрикама понуде Напомена: навести и описати све неоходне техничке елементе 
у смислу тачне и прецизне техничке спецификације за испоруку и уградњу 
предметних врата, уколико нешто није обухваћено траженом Спецификацијом, а 
део је предметне услуге.  
 
 Услови понуде: 
 Испоручилац мора да поседује документ да је регистрован за обављање 

предметне делатности, односно за производњу, трговину и услуге испоруке и 
уградње индустријских врата. 
 Приложити скенирану копију документа којим се то доказује. 

 
 Цена 
 У цену је укључена испорука сегментних врата, ком 2 и фиксних панела, ком 

1 са пратећом опремом са уградњом, 
 У цену је укључен транспорт, испорука и монтажа врата на објекат магацина. 

 
 Гаранција 
 Гаранција мора бити најмање 2 (две) године од дана техничке примопредаје 

испоручених врата и изведених радова на уградње истих. 
 Обавезно доставити менично обезбеђење за време трајања гарантног рока, у 

складу са Угоовром, 
 Испоручилац се обавезује да гарантује квалитет у гарантном року, обавља 

сервис у току трајања гарантног рока, као и након истека, и то све од дана 
примопредаје и сачињавања Записника. 

 Понуђач је у обавези да за време трајања гарантног рока о свом трошку 
отклони све недостатке који су последица пропуста у раду или недостатака 
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уграђеног материјала, уређаја и опреме. Рок за отклањање недостатака, који 
су предмет оправдане рекламације, је 15 (словима: петнаест) дана. 
 
 Обавезан је обилазак објекта 

Неопходно је да потенцијални понуђач обиђе магацин на који се уграђују 
предметна врата, ради узимања тачних дименизија и „снимања“ обима 
испоруке и радова, пре давања коначне понуде, и то у присуству представника 
Дирекције, 
Магацинске просторије које су предмет ове набавке се налазе на Бази 
Дирекције на Макишу, Обреновачики друм бр.12 у Београду. 
Термин обиласка ће бити дефинисан у договору са лицем за контакт. 
 

 Комисијски пријем 
 По звршетку радова извршиће се комисијска примопредаја обима испоруке и 

уградње опреме у складу са Спецификацијом и сачиниће се Записник између 
представника Наручиоца и Извођача радова. Записник је саставни део коначне 
фактуре. 
  

 Продужетак рока 
 Продужење рока је могуће само у случају више силе, по условима датим у 

уговору, уз сачињавање писмене сагласности о томе у складу са уговором. 
 

 Критеријум за оцену понуда је: најнижа цена 
- Понуђена цена      100 бодова 

 
 Рок за извршење радова :  

 Рок за набавку и уградњу сегментних гаражних врата понуђач треба 
прецизно да одреди, наводећи тачан број календарских дана. 
Максимални рок за обављање наведене испоруке и уградње врата 
износи 15 (петнаест) календарских дана од дана потписивања уговор. 
 
 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 про/фактуре. 
 Наручилац ће уговором дефинисати начин паћања са изабраним 

понуђачем, и то: 
1.уплатом аванса у висини датој у понуди,  

   2.по коначном рачуну који се испоставља по сачињавању Записника 
о техничкој примопредаји у свему према техничкој Спецификацији, а 
у складу са прихваћеном понудом и Уговором. Рок плаћања се 
прецизира од дана пријема рачуна. 

 
 Средства финансијског обезбеђења: 

Менично обезбеђење за авансно плаћање (ако је предвиђено) и 
менично обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року,  дато у 
моделу уговора. 
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 За све недостатке који се десе као последица неадекватно узетих мера 

за испоруку и уградњеу предметних врата, испоручилац је дужан да у 
уговором прописаном року отклони исте. 

 Обавезно је да се сви радови обављају стручно, квалитетно, строго 
поштујући професионална правила струке и уз употребу 
одговарајућих прописаних материјала. 

 Врата морају бити из нове производње са одговарајућим димензијама 
и другим техничким параметрима у складу са техничком 
Спецификацијом. 

 Понуђач је у обавези да у складу са Спецификацијом радова и 
захтевима Наручиоца уграђује искључиво нове материјале, нове 
делове и нова средства потребна за постављање врата. Половна, већ 
коришћена или на било који начин прилагођена и неодговарајућа 
неће бити прихваћена од стране Наручиоца.

 
Информације о детаљима  можете добити од лица за контакт : Александра Кафеџић 
Илић; тел: 063 384 757. 
Понуде доставити на маил или факс: 
Факс: 011 30 29 808 
Mail : mlicina@plovput.rs 
 
 
 
 


