Питања:

Одговори:

1. Правилником о безбедности (Службени гласник Републике Србије број
101 од 29.12.2010. године) тачно је дефинисано у 10 (десет) тачака штa се контролише и
одржава на месечном нивоу, па на основу тога уколико дође до квара забрављивача,
кочница погонске машине, крајњих искључивача или се не примете оштећења на вучним
ужадима као и недостатак уља у посудама за подмазивање клизача итекако је кривица
сервисера уколико дође до застоја лифта у разумном периоду од 15 (петнаест) дана после
његовог прегледа, а сервисер није навео у извештају примећени недостатак. Дакле,
савесним прегледом и евидентирањем свих примећених недостатака у обавезном
месечном Извештају о прегледу, наручилац ће бити поштеђен свих непријатности око
застоја лифтова, а понуђач терета доказивања квалитета месечног прегледа.
2. Признаће се сви трошкови по испостављеној фактури за набавку
резервних делова.
3. Потпуно је јасно наведено да се урачунава у цену месечног одржавања
одглављивање лица и уколико је могуће његово пуштање у рад без замене резервног дела
или отклањања недостатка у који мора да се уложи рад сервисера. Оштећења, насилни
ломови и друге непредвидиве околности које могу да наступе несавесним коришћењем
лифтова спадају под наплату стварно утрошеног времена јер се ради о интервентном
одржавању – цена В Интервенције.
4. Подразумева се да је понуђач у обавези да уграђује оригиналне резервне
делове па самим тим они морају на себи да имају ознаку произвођача Schindler, међутим
уколико из неких разлога није могуће набавити оригинални део већ одговарајући део
другог произвођача, као замену, Наручилац мора да да сагласност за такву измену, а
плаћање таквог резервног дела који није оригиналан, вршиће се по испостављеној фактури
и приложеном рачуну о куповини увећаној за 7% на име манипулативних трошкова, како
је и предвиђено у тачки 15 на страни 45 од 96 конкурсне документације, за плаћање
резервних делова и репроматеријала који нису обухваћени спецификацијом резервних
делова.
5. Треба да стоји Ферматот модул: VVVF33 BR.

