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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

(1) Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Правни факултет Универзитета у Нишу

Седиште  наручиоца: Трг краља Александра 11 Ниш

Матични број наручиоца: 07174691

ПИБ наручиоца: 101532192

Врста наручиоца: установа (категорија  просвета-високо образовање)

Интернет страница наручиоца: www.prafak.ni.ac.rs (линк јавне набавке)

Е-маил адреса: javnenabavke@prafak.ni.ac.rs

Особа за контакт: Игор Ђорић, тел. 018/500-213, 063/634-125

(2) Врста поступка набавке: Предметна набавка спроводи се без примене Закона
о јавним набавкама, по члану 39. став 2. Закона.

(3) Предмет  набавке: Предмет набавке је набавка услуге одржавања и поправке
лифта за 2014. годину.

(4) Начин и рок за подношење понуда: Понуда се доставља на обрасцима датим
у прилогу, у затвореној коверти, на адресу наручиоца: Правни факултет у Нишу, Трг
краља Александра 11 са назнаком на лицу коверте: "Понуда за одржавање и поправку
лифта“- не отварати, препоручено поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На
полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за достављање понуда је 07.03.2014. године до 12,00 часова.

Дан и сат отварања понуда: 07.03.2014. године са почетком у 12,10  часова.
Отварању понуда могу да присуствују и представници понуђача који су поднели

понуду.
(5) обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о избору најповољније понуде, донеће се у року од 3 дана од дана јавног

отварања понуда.
За избор најповољнијег понуђача предмета набавке биће изабрана она понуда

која има најмању понуђену цену.

www.prafak.ni.ac.rs
mailto:javnenabavke@prafak.ni
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ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име понуђача:

Адреса седишта:

Особа за контакт:

Е-маил адреса:

Телефон/Мобилни телефон:

Факс:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број (ПИБ)

Број рачуна и банка где је отворен
Заступник понуђача наведен у Агенцији
за привредне регистре који може
потписати уговор

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се
овлашћење заступника понуђача да то лице може потписати уговор.

Датум

______.______. 2014. год.               М.П.

Понуђач

___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е
за набавку услуге одржавања лифта

Р.бр Назив услуга Јед.мере Кол.
Јединична
цена без

ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена без

ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТА (односи се по један пут месечно, односно 12 месеци)

1
Правни факултет, Трг краља Александра бр.11, Ниш
Лифт Q=400кг носивости; бр. стан. 6/6; тип врата ПА
Произвођач „Давид Пајић“

КОЛ 12

РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЛИФТА (једном годишње)
2 Технички преглед  лифта КОМ 1

РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ ЛИФТОВА
3 Замена  кочних облога кочнице лифта КОМ 2
4 Замена релеа 901 КОМ 1
5 Замена спратног чланка брзине КОМ 1
6 Замена двополне контакт кутије КОМ 1

7 Замена електромеханичке брава на вратима возног
окна КОМ 1

8 Замена диктатора на вратима возног окна КОМ 1
9 Замена спратног пребацивача у возном окну КОМ 1

10 Замена затварача на вратима возног окна КОМ 1
11 Замена позивног дугмета Иримар КОМ 1
12 Замена контакта кабинских врата КОМ 2

13 Замена релеа за контролу редоследа фаза и пада
напона КОМ 1

14 Замена сратног чланка мале брзине КОМ 1
15 Уградња КТЗ виљишке на вратима КОМ 1
16 Замена временског релеа 901Б КОМ 1

УКУПНО:
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◦ У цену су урачунати трошкови везани за услуге које су предмет јавне набвке  (транспорт,утовар,истовар, уградња и др.) до уговореног места –
Објеката ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ наведеним у Образцу понуде.
◦ Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.

2.Упутство како да се попуни образац структуре цене:
- У колону број 5 понуђачи уписују јединичну цену без ПДВ-а
- У колону број 6 понуђачи уписују јединичну цену са ПДВ-ом
- У колону број 7 понуђачи уписују укупну цену без ПДВ-а
- У колону број 8 понуђачи уписују укупну цену са ПДВ-ом

                                                   Укупна вредност без ПДВ-а -----------------------------------------
                                                   ( са урачунатим трошковима транспорта и испоруке)

                                                   Укупна вредност са ПДВ-ом -----------------------------------------
                                                   ( са урачунатим трошковима транспорта и испоруке)

Услови плаћања:______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Понуда број:___________

Место:________________

Датум:________________
М.П.                                   ________________________________________

                                                                                    (потпис овлашћеног лица)
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Лифтовско постројење са следећим подацима:
- Општи подаци:

*  произвођач:  „Давид Пајић“
*  тип редукторске машине: Р 60
*  година производње: 1979

-Технички подаци:
* број станица 6
* број прилаза 6
* носивост 400 кг
* брзина вожње 1,2/0,3 м/с

У циљу обезбеђења сигурности при раду потребно је вршити редовно месечно
одржавање-сервисирање лифта једанпут месечно према упутству произвођача у складу
са техничким прописима  (Правилник о безбедности лифта „Сл гласник РС“, бр.
101/2010).

Нарочито треба обухватити следеће:
-проверу рада свих сигурносних уређаја, погонске машине, одбојника,

врата и забраве возног окна,
-проверу носача ужетњача, стање жлебова и лежајева,
-проверу носећих ужади и њихове везе са кабином  и контра тегом,
-проверу електро изолазије свих струјних кола и њихове везе са

уземљењем,
-проверу громобранске инсталације,
-чишћење и подмазивање вођица кабине и контра тега,
-проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до станице, дуж

возног окна у оба смера као и пристајање,
-проверу нужних излаза и
-проверу исправности погонских и управљачких уређаја
-одржавање хигијене у машинским просторијама и возном окну
-вођење евиденције сервиса у књизи ревизије.

Из оквира радова хитних интервенција, потребно је изводити радове којима се
отклања непосредна опасност по живот и здравље људи или околине. Хитне
интервенције се извршавају одмах и искључиво по пријему позива и обухватају радове
на:

-ослобађању лица и ствари из заглављеног лифта и његовор поновно
стављње у погон без замене делова и утрошака материјала

-активирање биметалних релеја
-остале застоје без замене делова.


