ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ПТТ ШКОЛЕ
Београд, Здравка Челара 16
Број одлуке: 02/741
Датум: 21.09.2016. године

ПРЕДМЕТ: 1.Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке мале
вредности број Д-03/16

1.

Сходно члану 63.став 1.Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС број 124/12, 14/15 и
68/15), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације јавне набавке мале
вредности број Д-03/16 санација и адаптација лифта у објекту Дома ученика средње
ПТТ школе.

1. На стани 34. конкурсне документације у одељку IV Техничка документација и
испитивање техничком грешком је изостављен опис под редним бројем 1.и 2. .
2. У прилогу се доставља измењену образац структуре цене на страни 34.
Комисија наручиоца за јавну набавку
мале вредности Д -03/16

Дпм ученика средое ПТТ шкпле Бепград, Здравка Челара 16

3.

Испорука и уградња аутоматских кабинских
БУС врата, Е=700 х 2000 мм, фарбана.

ком

1

4.

Испорука потребног материјала и извођење
нове ел. инсталације кабине са повезивањем
свих елемената.

ком

1

5.

Испорука и уградња нове управљачке кутије у
кабини лифта за лифт од 6 станица са
позивним тастерима, дугмадима за АЛАРМ и
СТОЈ, звучним и светлосним сигналом
преоптерећења, нужним светлом, показивачем
положаја
и
смера
кретања
кабине
(„антивандал“ изведбе, са микроконтактима, за
сабирну команду).

ком

1

6.

Испорука и уградња нове разводне кутије на
крову кабине лифта са извођењем нове
ел.инсталације и превезивањем.

ком

1

7.

Испорука и уградња нове кутије сервисне
вожње на крову кабине лифта, са утичницом и
повезивањем на нову ел.инсталацију.

ком

1

8.

Испорука и уградња уређаја за аларм и нужно
светло на крову кабине.

ком

1

9.

Испорука и уградња електронске ваге за
контролу преоптерећења.

ком

1

10.

Испорука и уградња заштитног лима на прагу
кабине у сагласности са актуелним прописима.

ком

1

УКУПНО III КАБИНА
IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ
Израда пројекта лифта - пројекат за извођење
радова на санацији и адаптацији лифта.

ком

1

Извођење комисије (Именовано тело) за
сертификацију лифта и предаја сертификата и
декларације о усаглашености.

ком

1

УКУПНО IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ
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