
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/12), Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица
Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне набавке
услуга: Одржавања и сервисирања лифта, редни број набавке: M-5/15,
врши следећу измену Конкурсне документације:

1. Обзиром на питања која су стигла од заинтересованог лица,
Наручилац врши измену Конкурсне документације тако што мења
у поглављу III ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКОМ
СПЕЦИФИКАЦИЈОМ, део који се односи на опис услуге редовног
месечног прегледа и одржавања лифта.

У складу са тим, у прилогу се налази нова страна 4/36.
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III – ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ

Подаци о предмету контролисања:
Производ: лифт на електрични погон за вертикални превоз лица и терета
Врста производа: путнички
Произвођач: „Давид Пајић-Дакић“, фабрички број: 6110

Техничке карактеристике лифта:
Носивост: 300kg, 4 особе
Брзина (m/s): 0,8/0,2
Висина дизања (m):  16,0
Број станица/прилаза: 5/5
Возно окно:   Конструкција у лиму
Управљање:  јединично
Команда:  микрорелејна
Погонски мотор/снага (kW):  Енергоинвест  /  4,80 kW

Локација: Институт за кукуруз Земун Поље, Слободана Бајића 1, Земун

1. Место пружања услуга
Дорадни центар Наручиоца - Институт за кукуруз Земун Поље, Слободана
Бајића 1, Земун

2. Начин и квалитет пружања услуга

-Годишњи технички преглед лифта уз издавање сертификата о контролисању
Понуђач преузима на себе обавезу да за потребе Наручиоца ангажује
овлашћену фирму која врши годишњи технички преглед и издаје сертификат
о контролисању лифта како налаже Закон и Правилнику о исправности
лифтова које је наложило Министарство привреде и усаглашавања са
стандардима Европске уније.

- Услуга редовног месечног прегледа и одржавања лифта
Понуђач је дужан да услугу редовног месечног одржавања лифта пружа
квалитетно у складу са стандардима и условима прописаним за ову врсту
посла, стриктно према Правилнику о безбедности лифтова („Службени
гласник РС“, број 101 од 29.12.2010. године), што ће се констатовати
записником односно извештајем.

Редовно одржавање лифта обухвата: преглед постројења лифта и контролу
његовог рада, према упутству произвођача, отклањање утврђених
недостатака и замену неисправних и оштећених елемената.

Понуђачи су обавезни да предају важећи ценовник резервних делова
резервних делова који се најчешће кваре и цену радног сата који ће се
применити за случај потребе. Цена мора бити фиксна
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