АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“
Београд, Немањина 6
____________________________________________________________________________________________

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2018 -1399
Датум: 10.05.2018. године

ПРЕДМЕТ: Измена и Допуна бр 1. за Конкурсну документацију: Јавна набавке
услуге Одржавање уређаја за грејање и климатизацију, број набавке ЈНМВ/28
Питање бр 1
Један од потенцијалних понуђача је поставио питања да ли у конкурсној документацији
на страни 36/44 - (VIII образац структуре цене) где је приказана табела спецификације
могућих радова за клима уређај на локомотивама серије 621(CZ LOKO) и осталим
шинским возилима која поседују расхладни – клима уређај треба да стоји ставка 13пуњење уређаја фреоном као што је у спецификацији типова грејача са могућим
обимом услуге.
Одговор бр 1
Одговор Наручиоца је да треба да стоји ставка 13- пуњење уређаја фреоном.
Страна 36/44 конкурсне документације се мења на начин да у задњој табели обрасца
VIII структуре цене додата ставка 13-пуњење уређаја фреоном.
Измењени изглед странице 36/44 са даје у наставку
Питање бр 2
У тендерској документацији за образац структуре цене и спецификација типова грејача са
обимом услуге:
На страни 35-грејач HIDRONIC D-10 –Редни број 14
На страни 36-грејач HIDRONIC D-30 –Редни бројеви 1,5,6
Навели сте позиције којих на грејачима нема тако да не могу бити предмет сервисне
интервенције или замена , а самим тим није могуће ни формирати валидне понуде.

Одговор бр 2
На страни 35 - грејач HIDRONIC D-10 –Редни број 14 – се брише
На страни 36-грејач HIDRONIC D-30
Позиција 1- замена свећица мења се и гласи замена електроде за паљење
electrode)

(Ignition

Позиција 5 – замена распрскивача горива мења се и гласи замена мешајуће главе
head assembly complete)

(Mixing

Позиција 6 – замена водене коморе мења се и гласи замена измењивача топлоте
exchanger)

(Heat

Измењени изглед страница 35/44 и 36/44 у Обрасцу структуре цене и у
спецификацији типова грејача са могућим обимом услуге се даје у наставку

Комисија

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE
За јавну набавку мале вредности услуге – Одржавање уређаја за грејање и
климатизацију, ЈНМВ/28
Понуђач: _________________________________________________________________
Понуда бр. ________________________
Обим услуга за ГРЕЈАЧ AIRTRONIC D-2; D-4
Редни
Назив
број
1
замена свећице
2
замена давача пламена
3
замена електромотора D-2
4
замена електромотора D-4
5
замена распршивача D-2
6
замена распршивача D-4
7
замена сета дихтунга
8
замена електронике D-2
9
замена електронике D-4
10
замена прекидача паљења
11
замена пумпе горива
12
нов грејач AIRTRONIC D - 2
13
нов грејач AIRTRONIC D - 4
УКУПНО :
Обим услуга за ГРЕЈАЧ HIDRONIC D - 10
Редни
Назив
број
1
замена свећице
2
замена давача температуре
3
замена давача прегревања
4
замена електромотора
5
замена распрскивача горива
6
замена водене коморе
7
замена електронике
8
замена водене пумпе
9
замена пумпе горива
10
замена сета дихтунга
11
замена сита пумпе
12
замена црева за воду и ваздух
13
замена пригушивача издвних гасова
14
замена улошка коморе
15
замена фото ћелије
16
поправка инсталације горива
17
деблокада електронике
18
нов грејач HIDRONIC D -10
УКУПНО :

Јединична цена без ПДВ-а
РСД

Јединична цена без ПДВ-а
РСД

Обим услуга за ГРЕЈАЧ HIDRONIC D – 30
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Јединична цена
РСД без ПДВ

Назив
замена електроде за паљење
замена давача температуре
замена давача прегревања
замена електромотора
замена мешајуће главе
замена измењивача топлоте
замена електронике
замена водене пумпе
замена пумпе горива
замена сета дихтунга
замена магнета
замена црева за воду и ваздух
замена дизне
замена бобине
замена спојнице мотора
поправка пумпе за воду
деблокада електронике
нов грејач HIDRONIC D - 30
УКУПНО :

СПЕЦИФИКАЦИЈА МОГУЋИХ РАДОВА ЗА КЛИМА УРЕЂАЈ НА ЛОКОМОТИВАМА СЕРИЈЕ 621 (CZ
LOKO) И ОСТАЛИМ ШИНСКИМ ВОЗИЛИМА КОЈА ПОСЕДУЈУ РАСХЛАДНИ - КЛИМА УРЕЂАЈ
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назив

Јединична цена
РСД без ПДВ

замена компресора
замена кондензатора
замена испаривача
замена маске - поклопца климе
замена електромотора
замена филтера климе - сушача
замена флуидне инсталације (црева климе)
замена пресостата
замена прекидача или управљачког уређаја
замена експанзионог вентила
замена електричне инсталације
нова клима (или еквивалентна замена, због
могућности застарелости типа климе)
пуњење уређаја фреоном
УКУПНО :

• Напомена: Јединична цена садржи све елементе структуре цене и све пратеће
зависне и независне трошкове (набавка, уградња, транспорт, итд). Све цене
које су дате у табелама дате су искључиво по једном комаду.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТИПОВА ГРЕЈАЧА СА МОГУЋИМ ОБИМОМ УСЛУГА:
Обим услуга за ГРЕЈАЧ AIRTRONIC D-2; D-4
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Јединична цена без
ПДВ-а РСД

Назив
замена свећице
замена давача пламена
замена електромотора D-2
замена електромотора D-4
замена распршивача D-2
замена распршивача D-4
замена сета дихтунга
замена електронике D-2
замена електронике D-4
замена прекидача паљења
замена пумпе горива
нов грејач AIRTRONIC D -2
нов грејач AIRTRONIC D -4
Укупно:

Обим услуга за ГРЕЈАЧ HIDRONIC D – 10
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Јединична цена без
ПДВ-а РСД

Назив
замена свећице
замена давача температуре
замена давача прегревања
замена електромотора
замена распрскивача горива
замена водене коморе
замена електронике
замена водене пумпе
замена пумпе горива
замена сета дихтунга
замена сита пумпе
замена црева за воду и ваздух
замена пригушивача издвних гасова
замена улошка коморе
замена фото ћелије
поправка инсталације горива
деблокада електронике
нов грејач HIDRONIC D -10
Укупно:

Обим услуга за ГРЕЈАЧ HIDRONIC D – 30
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Јединична цена без
ПДВ-а РСД

Назив
замена електроде за паљење
замена давача температуре
замена давача прегревања
замена електромотора
замена мешајуће главе
замена измењивача топлоте
замена електронике
замена водене пумпе
замена пумпе горива
замена сета дихтунга
замена магнета
замена црева за воду и ваздух
замена дизне
замена бобине
замена спојнице мотора
поправка пумпе за воду
деблокада електронике
нов грејач HIDRONIC D - 30
Укупно:

СПЕЦИФИКАЦИЈА МОГУЋИХ РАДОВА ЗА КЛИМА УРЕЂАЈ НА ЛОКОМОТИВАМА СЕРИЈЕ 621 (CZ
LOKO) И ОСТАЛИМ ШИНСКИМ ВОЗИЛИМА КОЈА ПОСЕДУЈУ РАСХЛАДНИ - КЛИМА УРЕЂАЈ
Редни
Јединична цена без
Назив
број
ПДВ-а РСД
1
замена компресора
2
замена кондензатора
3
замена испаривача
4
замена маске - поклопца климе
5
замена електромотора
6
замена филтера климе - сушача
7
замена флуидне инсталације (црева климе)
8
замена пресостата
9
замена прекидача или управљачког уређаја
10
замена експанзионог вентила
11
замена електричне инсталације
нова клима (или еквивалентна замена, због
12
могућности застарелости типа климе)
13
пуњење уређаја фреоном
Укупно:
• Трошкови сервиса и изласка на терен на удаљености до 100 км, могући су искључиво по писменом
захтеву Наручиоца и износе: ____________ РСД без ПДВ-а
•

Трошкови сервиса и изласка на терен на удаљености преко 100 км, могући су искључиво
писменом захтеву Наручиоца и износе: ____________ РСД без ПДВ-а
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