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јавна набавка мале вредности број 128/2017
радови
Предмет јавне набавке je извођење радова на уградњи
система климатизације дела објекта у улици Кнеза
Милоша 20
Назив и ознака из општег речника: 45331220-4 Радови
на инсталацији климатизације.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), врши се измена конкурсне документације и
то:
На страни 4 од 50 конкурсне документације у поглављу
„III TЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ“ мења се тачка 3
„Обилазак локације“.
Због наведене измене у прилогу се налазе измењена
страна 4 од 50 конкурсне документације.
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.
Због измењене стране конкурсне документације
Наручилац ће продужити рок за подношење понуда
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 4 од 50
III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Место рок и начин извођења радова
Радови ће се изводити на објекту у улици Кнеза Милоша 20.
Радови се морају извести према техничким упутствима произвођача опреме и
спецификацији, у складу са важећим прописима и техничким нормама за ову врсту посла.
Радови ће се изводити ван радног времена по динамици коју одреди наручилац,
све без могућности потраживања додатне накнаде од стране извођача радова.
Понуђач је дужан да изради пројекат изведеног стања који се доставља у три
оверена истоветна примерка као и у електронској форми на USB меморији или CD-u ( у
активним програмимa: AutoCad, Word i Exel).
Рок извођења радова је 60 дана, од дана увођења у посао, односно уплате
аванса.
Наручилац задржава право да одступи од количина из спецификације у
зависности од потребе корисника.
2. Обавезе Наручиоца
Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту.
Наручилац такође обезбеђује напајање унутрашњих и спољашњих јединица док
понуђач врши њихово повезивање.
3. Обилазак локације
Ради прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне
набавке, односно ради давања квалитетне понуде, понуђач може да изврши обилазак локације.
Обилазак локације извршиће сваки понуђач појединачно у време у које одреди
Наручилац.
Контакт особа за заказивање термина: Аца Пешић, број телефона: 064/8167-024
011/3611-199.
4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених
радова и уграђене опреме.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова,
понуђач мора исте отклонити најкасније у року од седам дана од дана сачињавања записника о
рекламацији.
5. Обука запослених лица
Понуђач је дужан да након завршетка радова изврши стручну обуку
именованих лица Наручиоца као и да достави комплетну документацију уграђене опреме са
упутством на српском језику.
5. Гаранција и одржавање у гарантном року
Гаранција на изведене радове и уграђену опрему је минимум 24 месеца.
Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.
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