ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Технолошки факултет Лесковац

Адреса наручиоца:

Булевар ослобођења бр.124, 16000 Лесковац

Интернет страница наручиоца:

www.tf.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Ред. бр. Детаљан опис позиција радова Јед. Мере Количина Јединична цена (РСД без ПДВ-а) Цена (РСД без ПДВ-а)
АБА*Б
1 Машински радови
1.1 Набавка испорука и уградња компактне топлотне подстанице капацитета 410 кW (t` = 140/80º C, t`` = 90/70º C) за регулацију температуре пролазне воде, секундара у зависности од спољашње температуре
ваздуха, а у свему према техничким условима ЈКП Топлана Лесковац. Компактна топлотна подстаница испоручују се на челичном раму на коме је смештена комплетна мерна и регулациона опрема, као и
плочасти измењивач топлоте потребног капацитета и електро орман за напајање свих потрошача. У оквиру компактне топлотне подстанице се испоручује и систем за одржавање притиска у инсталацији , као и
две фреквентне циркулационе пумпе за напајење инсталације централног грејања у секундарном делу. Компактна топлотна подстаница се повезује на постојећу примарну и секундарну инсталацију у постојећој
топлотној подстаници. У цену се урачунава и демонтажа дела постојеће цевне мреже и арматуре примара и секундара која неће бити у функцији комад 1
1.2 Набавка, испорука и уградња термостатских радијаторских вентила, комплет са термо главом, ДН 10 Herz –Аустрија – или одговарајући са урачунатом демонтажом постојећих радијаторских вентила и
евентуалном прерадом везе због дужине радијаторских вентила Комад 102
1.3 Набавка, испорука и уградња термостатских радијаторских вентила, комплет са термо главом, ДН 15 Herz –Аустрија – или одговарајући са урачунатом демонтажом постојећих радијаторских вентила и
евентуалном прерадом везе због дужине радијаторских вентила Комад 35
1.4 Набавка испорука и уградња радијаторских навијак вентила , Herz Аустрија или одговарајући. У цену урачунати и демонтажу постојећих радијаторских навијак вентила и евентуалну прераду везе због
дужине радијаторских навијак вентила ДН 10 Комад 102
1.5 Набавка испорука и уградња радијаторских навијак вентила , Herz Аустрија или одговарајући. У цену урачунати и демонтажу постојећих радијаторских навијак вентила и евентуалну прераду везе због
дужине радијаторских навијак вентила ДН 15 Комад 35
1.6. Набавка испорука и уградња механичке одзрачне славине пресека ДН 15 на горњем чепу радијатора. У цену је урачуната и демонтажа чепа (ДН32) на радијатору и уградња ливене редукције ДН32/ДН15
Комад 25
Предмет јавне набавке број 10/2017 су радови – Реконструкција постојеће топлотне подстанице , шифра из ОРН: 09323000,39715200,42515000,45251250,45331100,507200000

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
електронским путем се документација може затражази на е-маил milos_erakovic@live.com ili
преузрти са портала јавних набавки или интернет стране наручиоца

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
писаним путем у затвореној коверти на адресу наручиоца Булевар ослобођенја бр.124,
16000 Лесковац до 07.06.2017.год до 12 часова

Место, време и начин отварања понуда:

канцеларија П10, у згради наручиоца Булевар ослобођења бр.124, 16000 Лесковац

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

са овлашћењем

Рок за доношење одлуке:

10 дана од дана отварања

Лице за контакт:

службеник за јавне набавке Милош Ераковић

Остале информације:

