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Република Србија 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд, Француска 9 
Број: 14/8 
Датум: 22.06.2018. 

 
 

Предмет: Захтев за понуду за набавку прслука за спасавање  
 

Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 27. јуна  2018. године до 
15 часова доставите Вашу понуду (факсом или на електронску пошту) за набавку 
прслука за спасавање према задатим карактеристикама: 
 

р.б. Опис и назив  
средства Техничка спецификација Јединица 

мере Укупно 

1. 

Прслук за 
спасавање 

класични –пена 
или плута 

 
SRPS EN  ISO 

12402-2, SRPS EN  
ISO 12402-3/2008, 

SRPS EN ISO 
12402-4/2010 

EN  

Израђен према 
 SRPS EN  ISO 12402-2, SRPS EN  
ISO 12402-3/2008,  SRPS EN ISO 
12402-4/2010 
Техничке карактеристике 
- направљен од пенастог материјала, 
нема механичких делова и отпоран на 
хабање 
- каиш око струка мора бити 
флексибилан и да одговара различитој 
физиономији корисника прслука 
Боја: наранџаста или црвена 
 
Приближан изглед и облик ( није 
обавезно)прслука је приказан у слици 
1. 
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Слика 1. Изглед прслука за спасавање 
 Доставити уз понуду:  

1. Декларацију  о усаглашености  
са траженим стандардом,  

2. Сертификат о прегледу типа 
издат од акредитоване 
установе са територије Србије, 

3. Упутство за коришћење и 
одржавање. 
 

2. 

Прслук за 
спасавање - 
аутоматски 

 
SRPS EN  ISO 

12402-2, SRPS EN  
ISO 12402-3/2008, 

SRPS EN ISO 
12402-4/2010 

Израђен према  
SRPS EN  ISO 12402-2, SRPS EN  ISO 
12402-3/2008,  SRPS EN ISO 12402-
4/2010 
Техничке карактеристике 
- потпуно аутоматски 
-Класа од 150 до 275 Њутна 
- каишеви  SRPS EN  ISO 12401 
- каиш око струка мора бити 
флексибилан и да одговара различитој 
физиономији корисника прслука 
- запремина пловне коморе од 20 л  до 
30 л 
- 70-120кг носивост телесне масе 
Боја: наранџаста, црвена или плава 
 
Приближан изглед и облик ( није 
обавезно)прслука је приказан у слици 
2. 

Слика 2. Изглед прслука за спасавање 
Доставити уз понуду:  

1.  Декларацију  о усаглашености  
са траженим стандардом,  
2.  Сертификат о прегледу типа 
издат од акредитоване установе са 
територије Србије,  
3.  Упутство за коришћење и 
одржавање. 
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 Услов понуде 
Уз понуду обавезно доставити: 
            Обавезно прилагање свих наведених докумената у спецификацији. 

Понуда која не буде имала наведене документе сматраће се 
неприхватљива. 

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

 
 Рок за испоруку :  

Комплетна испорука у року од 21 дана од дана доношења Одлуке о додели 
посла. 
 

 Место испоруке: 
Зграда МГСИ-Дирекције за водне путеве, ул. Француска бр.9 у Београду. 
Испорука је могућа понедељком и петком од 8-15 часова. 
Потребно је извршити комплетну испоруку робе са пратећом 
документацијом. 

 
 Узорци: 

 Уз доношење понуде доноси се и узорак у управну зграду Дирекције ул. 
Француска 9, Београд. Узорак треба да буду упакован у кутију која је 
залепљена, на кутији треба да стоји потписан реверс од стране понуђача на 
ком су наведена која су средства приложена  Од узорака треба донети: 
прслук за спасавање класични и аутоматски. 
 

 Начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције: 
Контрола ће се спроводити тако што ће комисија са лицем безбедности и 
здравља на раду прегледати средства (прслуке) одмах по доласку у 
Дирекцију. 
 

 Рок за рекламацију: 
Треба да буде 30 дана од дана комисијског пријема робе. 

 
 

 

Информације о детаљима можете добити од Дубравке Стојановић  
Tелефон  011 30 29 840. 
Факс: 011 30 29 808 
Mail : dstojanovic@plovput.rs; mlicina@plovput.rs 
 
 
  
 


