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Датум: 10.12.2013 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Јавне набавке 59/2013 

 

Редовно годишње одржавање лифтова и агрегата 

 

 

У складу са чланом 63.Закона о јавним набавкама 

 

 

Наручилац врши допуну и измену конкурсне документације и то на следећи начин: 

 

У поглављу III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења услуге и сл. (стр.6), извршена је допуна конкурсне документације. Додати су 

за партију 2. следеће карактеристике агрегата: произвођач агрегата, тип и серијски број 

агрегата, тип и серијски број мотора, тип и серијски број генератора и да ли постоје 

неисправности на агрегату. 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

И СЛ. 

 

 

ЈН.бр.59/2013 – Редовно годишње одржавање лифтова и агрегата 

Процењена вредност – 2.000.000,00 динара без ПДВ-а 

 

Набавка обликована у две партије: 

 

партија 1 – Редовно годишње одржавање лифтова (1.650.000,00 динара без ПДВ-а) 

 

� Редовно одржавање лифтова обухвата: 
• Редовно месечно одржавање свих лифтова на Институту, и то: 

- 2 болничка лифта L1, L2, носивост 1.500 kg, брзина 1 m/s, број 

станица 15, регулисани погон 

- 3 путничка лифта L3, L4, L5, носивост 450 kg, брзина 1.2 m/s, број 

станица 15 (L3, L4) и 13 (L5), регулисани погон 

- 3 малотеретна лифта L6, L7, L8, носивост 100 kg, брзина 0.4 m/s, 

број станица 12 (L6) и 11 (L7, L8), једнобрзински погон 

- 1 кухињски лифт, носивост 100 kg, брзина 0.4 m/s, број станица 2, 

једнобрзински погон 

• Обим и садржај редовног месечног одржавања је у складу са 

Правилником о безбедности лифтова Сл.гласник РС 101/10 

• Поседовање сертификата произвођача лифтова Mac Puarsa Шпанија 

којима се понуђач овлашћује за одржавање лифтова 

• Хитне интервенције на лифтовима у току 24 h, сваког дана у години, са 3 

стално дежурна телефона за случај потребе 

• Одржавање пратеће опреме лифтова – интерфони, климатизација, 

склопиве степенице за улаз у машински простор и др. 

• Израда и предочавање инвеститору планова поправки и планова 

инвестиционих радова на лифтовима у текућој години 

• Организовање повремене техничке контроле лифтова једном годишње 

• Обезбеђивање сталног стања на залихама виталних резервних делова и 

потрошног материјала за лифтове – управљачке плоче, ролери, клизачи, 

енкодери, спојнице и др. 

• Обављање свих радова у терминима усаглашеним са корисником, према 

условима на објекту (по подне, викендом...) 

• Расположивост дежурних екипа понуђача за повремена дежурстав, нпр. 

У случају грађевинских радова на објекту 

• Све остале пратеће и консултативне активности које настају у 

експлоатацији лифтова 
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партија 2 – Редовно годишње одржавање агрегата (350.000,00 динара без ПДВ-а) 

 

Карактеристике агрегата: 

1) Произвођач агрегата: MVM-Piller 

2) Тип и серијски број агрегата: NKT B4 – 1046 

3) Тип и серијски број мотора: RH 618V16 ,  ser.br. 16834 

4) Тип и серијски број генератора: NR 1067515 

5) Да ли постоје неисправности на агрегату: агрегат је у функцији   
 

 

� Редовно одржавање агрегата обухвата: 
• Месечни преглед агрегата са извештајем 

• Хитне интервенције на агрегату у току свих 24 h, сваког дана у години, 

са стално дежурним телефоном за случај потребе, време одзива 0.5 h 

• Израда и предочавање инвеститору планова поправки и планова 

инвестиционих радова на агрегату у текућој години 

• Обављање годишњег сервиса агрегата 

• Замена акумулатора 180 Amh....4 ком. 

• Обезбеђивање сталног стања на залихама виталних резервних делова и 

потрошног материјала за агрегат 

• Обављање свих радова у терминима усаглашеним са корисником, према 

условима на објекту (по поден, викендом....) 

• Расположивост дежурних екипа понуђача за време дежурства, нпр. у 

случају грађевинских или електро радова на објекту 

• Све остале пратеће и консултативне активности које настају у 

експлоатацији агрегата 
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