ИЗМЕНА И ДОПУНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница
наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак – јавна набавка број 153/2016

Врста предмета:

Услуге

Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника набавке:

Измена конкурсне
документације:

Лице за контакт:

Предмет јавне набавке je набавка услуге сервисирања и
отклањања кварова система климатизације и
вентилације
Назив и ознака из општег речника: 50000000-5 Услуге
одржавања и поправки.
- На основу члана 63. став 1. и 2. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), врши се измена на страни 40 од 77
конкурсне документације у обрасцу Спецификација са
структуром понуђене цене у Партији 1- Компресори,
која се односи на назив уређаја под тачком А. и тачком
А 1.
Потребно је припремити понуду за Партију 1 на
измењеној страни конкурсне документације која се
налазе у прилогу. Измена конкурсне докуметације биће
објављене на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца.
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 40 од 77
СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца спецификације са структуром понуђене цене

Ред.
бр.

ОПИС

Јед.
мере

1

2

3

Количина

Партија 1 –компресори
Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупно
без ПДВ-а
(4×5)

Укупно
са ПДВ-ом
(4x6)

4

5

6

7

8

А. ВИЈЧАНИ КОМПРЕСОРИ И КУЛА ЗА ХЛАЂЕЊЕ
Сервисирање вијчаног компресора Trane RTHD :
Провера количине расхладног флуида и ниво уља;
Анализа уља ради утврђивања количине влажности у
систему и нивоа киселости (ТАN);
- Контрола притиска на уљном филтеру са његовом заменом;
- Провера сигурносних елемената и провера електричних
компоненти;
- Провера свих цевних водова на цурење или оштећење са
њиховим чишћењем
- Чишћење и репарација свих делова на којима се појаве знаци
корозије
- Тестирање пропусности цевног система са свим пропусним
вентилима на присуство расхладног флуида ради откривања
неправилно затвореног пропусног вентила
- Провера цевног кондензатора на запрљаност и чишћење
уколико је потребно
- Провера и свих других компоненти по упутству произвођача
Сервис обухвата следеће радове:
- Чишћење,прање и уклањање свих нечистоћа из куле
- Хемијско прање и чишћење бризгаљки за
распршивање воде са контролом функционалности
- Контрола и преглед арматуре (вентила, сакупљача нечистоће,
клапни...) од куле до компресора
- Провера и свих других компоненти по упутству произвођача
-

А1.

А2.

кпл.

2

кпл.

1

УКУПНО A:

