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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Назив: Комплетно одржавање лифтова на мосту на Ади

Референтни број: 8/22

Врста предмета набавке: Услуге

Опис:

Комплетно одржавање лифтова на Мосту на Ади подразумева услуге:
1) редовног одржавања лифтова у склопу Моста на Ади и  петље Радничка, 
2) сервисирања и поправке, које обухватају:
-детекцију квара, а након тога и  
-поправку и редовно одржавање за следеће лифтове:
- Л1 - Баново брдо
- Л2 - Сајам 
- Л3 - Мали
- Л4 - Сењак
- Л5 – Баново брдо
- Л6 - Оса 1 – Новобеоградска страна
- Л7 - Оса 6 – код пилона
- Л8 - Оса 7 – Чукаричка страна
3) Годишњи сервисни преглед - обавезни атест лифтова који мора бити пропраћен 
документацијом од стране контролног тела именованог за оцењивање усаглашености по 
стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17020:2012 или одговарајуће
4) Присуство особља – пратилаца и контролора за правилну употребу и заштиту лифтова у 
периоду од 00:00 – 24:00

Остале напомене

Оквирни споразум се закључује са једним привредним субјектом. Оквирни споразум ступа на снагу даном 
последњег потписа и траје две године од дана закључења, односно до утрошка финансијских средстава 
обезбеђених за предметну услугу.

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више појединачних 
уговора/наруџбеница о јавној набавци, а у зависности од стварних потреба Наручиоца.

Понуђачима ће бити омогућено да пре подношења понуде обиђу објекат и локацију где ће се извршавати 
предметна услуга  и сами стекну увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Обилазак се 
може извршити дана 12.01.2023. године у периоду од 11,00 до 12,00 часова, Моста на Ади, саобраћајна петља 
Радничка, контакт особа Ненад Смилић. Трошкове посете сносиће понуђач. Понуђач ће бити одговоран за своју 
безбедност током обиласка као и било који губитак, оштећење, трошак и расход који може настати из било ког 
разлога у реализацији ове посете.


