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Предмет: Захтев за понуду за набавку-израду радарских рефлектора  

 
Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 10.септембра 2018. 
године до 15 часова доставите Вашу понуду  (факсом или на електронску пошту) за  
израду и испоруку 6 комара радарских рефлектора према следећим захтевима: 
 
Радарски рефлектор тип Б – зелени, за светлећу бову. 
Радарски рефлектор израдити у целости од ALMg3  или ALMg5 лима дебљине 4мм. 
Плоче лима варити у дужини од 100%. 
Рупе за качење радарских рефлектора избушити према распореду рупа на носачу 
радарског рефлектора (обезбеђен узорак носача), а рупе за постављање лампе 
избушити према распореду рупа на носачу лампе (обезбеђен узорак носача). 
Након састављања, рефлекторе одмастити одговарајућим средством, брусити 
брусним папиром градације „100“, а затим заштитити са 2 (два) премаза вошпрајмера 
„Зорка“ Шабац као основном бојом и са 2 (два) премаза зелене лак нијансе 
ТЕССАРОЛ 16. 
Рефлекторе урадити у свему према достављењном цртежу – скици која је у прилогу. 
 

 РОК  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УСЛУГЕ:  15  (петнаест)  радних дана од дана пријема 
Одлуке о додели посла. 
 

 РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА :  10.септембар 2018. године до 15 часова, 
када ће бити и извршен одабир најповољније понуде. 
 

 КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДА: „најнижа цена“. 
 
За најнижу понуђену укупну цену без ПДВ-а додељује се 100 бодова.  
Сваки следећи бод за понуђену укупну цену без ПДВ-а, израчунава се по формули: 
 

Најнижа понуђена укупна цена без ПДВ-а  x  100 
Понуђена укупна цена без ПДВ-а 

           У случају да постоје две или више понуда са истим бројем бодова, предност ће имати 
понуђач са краћим роком испоруке. 



 

 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. 

            Плаћање: по поднетом извештају о извршеном послу. Авансно плаћање није 
предвиђено. 

 ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
- Формирање надзорног органа који ће  вршити надзор за време трајања израде 

радарских рефлелктора. 
- Формирање Комисије за квалитативни и квантитативни пријем радарскиг 

рефлектора. 
 

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


