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Република Србија 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд, Француска 9 
Број: 14/60 
Датум:  09.октобра 2018.године 
 
 

 
 

Предмет: Захтев за понуду за услугу сервис УПС уређаја 
 

               Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 12. октобра 
2018. године до 15 часова доставите Вашу понуду (факсом или на електронску 
пошту) за услугу сервиса УПС уређаја , по следећим захтевима: 

 
Дијагностика, сервисирање и поправка следећих уређаја за беспрекидно напајање 
(UPS): 

- APC 8000 VA (6 комада) 
- APC 3000 VA (1 комад) 

 
Пуштање истих у рад функционалном стању у складу са техничким условима. За 
време сервиса аквивних UPS уређаја, потребно је обезбедити непрекидно напајање 
и рад потрошача. 
 
Сервис обухвата: 

- Поправка и сервис модула исправљача (Power supply) и довођење у 
функционално стање 

- Сервис AC-DC електролита и поправка 
- Сервис и поправка модула пуњача са потребним сетовањем и 

подешавањима напонских прагова у складу са произвођачким 
параметрима 

- Сервис и поправка инвертерског модула са софтверским подешавањима 
у складу са препорукама произвођача 

- Сервис и поправка вентилатора и довођење у функционално стање 
- Софтверска подешавања свих функционалних и техничких параметара 

уређаја 
- Пуштање уређаја у рад 
- Обука корисника. 

 
 
 РОК  ЗА УСЛУГУ : 10 (десет) радних дана. 
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 РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА :  12.октобра 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. 
 
Авансно плаћање није предвиђено. 
 

 
Контакт у вези појашњења и достављања понуде је : 
Маил адреса: dstojanovic@plovput.rs  за  набавку бр. 55/Н-04/2018. 
 
 Факс: 011 30 29 808  
 


