ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 5.2.-28123/1
Датум: 16.10.2015.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ОДРЖАВАЊЕ СТАНИЦА ЗА ДОХЛОРИСАЊЕ - ХЛОРОГЕН
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 24/15-С
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад, ул. Масарикова бр. 17. www.vikns.rs
2.
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама («Сл. гласник
РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и мишљењем Управе за јавне набавке број 404-02-3508/15
од 06.10.2015. примљеним и заведеним код Наручиоца дана 09.10.2015.године под
деловодним бројем 5.2-27115.
3.Предмет поступка јавне набавке: одржавање станица за дохлорисање – Хлороген
4.Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5.Контакт: Сандра Шука, адреса електронске поште sandra.suka@vikns.rs.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
одржавање станица за дехлорисање - Хлороген, назив: услуге поправке и одржавање
уређаја, ознака 50530000 и КА11 за водоводна предузећа и погоне
2.

Опис партије: предметна набавка није обликована по партијама
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
Ово упутство понуђачу како да сачини понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора
о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у
поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са
конкурсном документацијом.
3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
3.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САЧИЊЕНА
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима
који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.
Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ
(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити
оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није
уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз
понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или
потписивање уговора.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног
отварања понуда.
3.3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
3.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
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3.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту
где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се
први пут отвара.
Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације
доставити, лично или поштом, на адресу:
Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,
21000 Нови Сад ул. Масарикова бр.17.
са назнаком:
„Понуда за преговарачки поступак одржавање станица за дохлорисање – Хлороген
24/15-С – НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача као и
име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуђач понуду може поднети само самостално имајући у виду да је позив за
подношење понуде упућен у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама понуђачу «Сигма» д.о.о. Кула, Маршала Тита 248 б.
3.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном
облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено,
означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на
коверти ,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или ,,ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за
преговарачки поступак одржавање станица за дохлорисање – Хлороген 24/15-С – НЕ
ОТВАРАТИ".
У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда
се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека
подношење исте.

рока за

3.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року
одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 26.10.2015.
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године до 11,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата,
сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Благовремено достављена понуда биће јавно комисијски отворена у просторијама
Наручиоца, дана 26.10.2015. године са почетком у 11:30 часова.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да
пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писано овлашћење за
учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено
печатом и потписом овлашћеног лица за заступање понуђача.
3.8. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може да изврши измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року
предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију,
дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у
напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.
У случају измене или допуне конкурсне документације од стране Наручиоца, осам или
мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок
за подношење и објави обавештењe о продужењу рока за подношење понуда.
3.9. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима
који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.
Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ
(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити
оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.
Понуђач доставља једну понуду у писаном облику, на приложеном Обрасцу понуде.
Садржину понуде чине поред Обрасца понуде и Изјава о испуњености услова из чл. 75.
ст. 1. Закона о јавним набавкама, предвиђена чл. 77. ст. 4. Закона, која је наведена у
конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен
следећим ставом ове тачке:
попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу,
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде,
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда,
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4. – Структура цене,
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попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Образац трошкова припреме понуде
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Изјава понуђача о независној
понуди,
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Изјава о испуњавању услова из
члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама,
потписан и оверен Образац бр. 8.- Техничка спецификација,
Исправа о патенту бр. 50648,
Исправа о патенту бр. 52597,
Исправа о жигу бр. 49759,
Изјава понуђача - Привредног друштва „Сигма“ д.o.o. из Куле од 29.09.2015.
године, којом потврђује да је једини произвођач и сервисер опреме „Хлороген“ и
система за аутоматско дозирање.
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених
информација или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног
знања, Наручилац ће одбити као неосноване.
3.10. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуду,
одбије неприхватљиву понуду.
3.11.
ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И

ПОЈАШЊЕЊА

КОНКУРСНЕ

Понуђач може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет дана
пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: „Објашњења – за јавну набавку бр.
24/15-С.“ Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће
упутити на следећу адресу Наручиоца: ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад, 21000
Нови Сад, Масарикова 17 или e mail sandra.suka@vikns.rs у радно време Наручиоца од
понедељка до петка у времену од 07,00-15,00 часова.
У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.
Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева одговор објавити на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона
3.12. ЦЕНА
Цене у понуди изразити у динарима.
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У Обрасцу понуде укупну цену исказати у динарима без ПДВ-а.
У Обрасцу структуре цене исказати јединичне цене без ПДВ, укупне износе без ПДВ-а,
укупну цену без ПДВ-а и са ПДВ-ом и укупан износ ПДВ.
Цене морају бити јасно и читко уписане.
Понуђенe цене су фиксне.
Примена валутне клаузуле није предвиђена.
Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
Јединичном ценом обухваћена је услуга сервиса и резервни делови.
3.13. НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање ће бити извршено у року од минимално 15 дана по примљеној фактури за
свако појединачно извршење услуге.
Понуђач може понудити дужи рок плаћања, a исти не може бити дужу од 45 дана.
Плаћања ће бити извршено налогом за пренос.
Авансно плаћање није предвиђено
3.14. РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
Рок извршења појединачне услуге је минимално 5 дана, а максимално 10 дана од
пријема писаног захтева/поруџбенице за извршење услуге од стране Наручиоца.
Извршење услуга је сукцесивно у периоду од једне календарске године.
Наручилац ће захтевати извршење услуга у складу са својим стварним потребама.
3.15. ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок на пружену услугу и замењене делове: минимум 6 месеци од дана
потписивања радног налога/Записника о извршеној услузи.
3.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “најнижа понуђена
цена”.
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3.17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може, после отварања понуда, да у писаном облику захтева од понуђача,
додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању понуде, као и да врши
контролу (увид) код понуђача, у складу са чланом 93. Закона.
3.18. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
3.19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за заштиту
права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од
највише 8 дана.
3.20. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом
утврђени или означени као поверљиви.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не
садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне
податке који су прописима означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени
начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним
условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће
то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати
«ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди
Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду
као понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

8 / 144

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

3.21. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова.
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и
трошкови прибављања средства обезбеђења.
3.22. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
Елемент о којем ће се преговарати је понуђена цена (укупна цена и јединичне цене).
Начин преговарања и остала упутства у вези са преговарањем дати су у посебном
одељку ове конкурсне документације.
3.23. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
3.24. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и
одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона.
3.25. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у
року од осам дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.
3.26. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке максимално до 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним
набавкама.
У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи
податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту
објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке
и Државној ревизорској институцији.
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3.27. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права
јн. бр. 24/15-С“.
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину
достављања одлуке из члана 108. став 6. до 9. Закона.
Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд,
Немањина 22-26.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности,
а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
Одредбе претходна два става се не примењују у случају преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим
повезано лице није учествовао у овом поступку.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева
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за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за
заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије
(број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 24-15-С,
сврха: ЗЗП, ЈКП Водовод и канализација, јн. бр. 24/15-С, корисник: буџет Републике
Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.
ЈКП,,Водовод и канализација”Н.Сад
Комисија за јавне набавке:
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку
јавне набавке и то:
1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
3.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије
Као доказ испуњености обавезних услова за учешће понуђач у понуди подноси Изјаву
којом исти под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 77. став 4.
Закона. Понуђач у понуди подноси наведену Изјаву у складу са Обрасцем 7.- конкурсне
документације.
Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона
Наручилац од понуђача захтева да при састављању своје понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.
У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.конкурсне документације.
Начин достављања доказа:
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда
оцењена као најповољнија затражити да достави копију доказа о испуњености
обавезних услова за учешће, и то:
1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и
као доказ за правно лице потребно је доставити извод из регистра Агенције за
привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда
2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
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кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и као доказ за правно лице је потребно доставити извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
извод из казнене евиденције надлежног суда на чијем је подручју седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица (УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА које обухвата и податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења
Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица; Уколико уверење
основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која
су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач /правно лице/
није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања
мита);
извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у
Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visemsudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог
уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка
1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган
надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице
рођено), али и према месту пребивалишта.
Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене
евиденције.
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
3.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије и као доказ за правно лице потребно је доставити уверења
Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
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достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац може користити одговарајуће доказе које има за понуђача из других
поступака код Наручиоца.
Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре не
мора да достави по позиву Наручиоца доказ из чл. 75. став 1. тачка 1. Закона - Извод из
регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре. У овом случају понуђач ће Наручиоцу у наведеном
року, заједно са осталим траженим доказима, доставити писано обавештење са
податаком о hyperlink-u на ком су доступни подаци о регистрацији понуђача.
Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре не мора
да достави по позиву Наручиоца доказе из чл. 75. став 1. тачка 1, 2. и 4. Закона.
Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. У
овом случају понуђач ће Наручиоцу у наведеном року доставити писано обавештење са
податаком о hyperlink-u на ком су доступни подаци о упису понуђача у Регистар
понуђача.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико, и када је то одређено конкурсном
документацијом, подноси електронску понуду у ком случају се доказ доставља у
изворном електронском облику.
У случају сумње у истинитост достављених података у вези са капацитетима,
Наручилац задржава право провере на основу релевантних доказа. Уколико Наручилац
утврди да је понуђач приказивао неистините податке или да су документа лажна,
понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.
Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику обавести Наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
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ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ
И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
Одмах по спроведеном поступку отварања понуда спровешће се поступак преговарања.
Пре поступка преговарања овлашћени представник понуђача, предаје Комисији за јавну
набавку писано овлашћење понуђача, којим се овлашћује да може преговарати о
елементима који су предмет преговарања, издато на меморандуму понуђача, заведено и
оверено печатом и потписом овлашћеног лица за заступање понуђача.
Елемент о којем ће се преговарати је понуђена цена (укупна цена и јединичне цене).
Понуђена цена као елемент по којом ће се преговарати, не може бити већа од упоредиве
тржишне цене.
Само преговарање ће се спровести на следећи начин: представнику понуђача, за којега
је предато овлашћење за преговарање, ће бити дата могућност да се усмено изјасни о
елементу за преговарање.
Евентуално смањење се одређује у процентима, на пример 5% на укупну и све
јединичне цене.
Са овлашћеним представником понуђача ће се преговарати све док исти не понуди своју
коначну цену.
Вредновање понуде за понуђача који је доставио прихватљиву понуду, а не учествује у
поступку преговарања, извршиће се на основу понуђене цене из достављене писане
понуде – Обрасца понуде (Образац број 3.).
О поступку преговарања води се Записник о преговарању.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1.- Пун назив понуђача:
2.- Седиште:

адреса:

пошт.бр.

3.- Матични број :
4.- Порески број :
5.- Шифра делатности:
6.- Бројеви телефона:
7.- Пословна банка:

бр.рачуна:

8.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:
Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача
код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац,
достави овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.
9.- Особа за контакт:
10.- У предметном поступку јавне набавке учествујем:
а.- самостално

Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ
У својству понуђача

ИЗЈАВЉУЈЕМО
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)
поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

У ________________ дана ________2015.г.

М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН 24/15-С
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
Одржавање станица за дохлорисање – Хлороген
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
- пун назив фирме:________________________________
- седиште________________________________________
- матични број____________________________________
- шифра делатности_______________________________
- ПИБ___________________________________________
- овлашћена особа (потписник понуде)_________________________________
(име, презиме и функција)
- пословни рачун_______________________ код _____________________ банке
- особа за контакт )_________________________________
(име, презиме)
- тел/факс______________е-маил_______________
- лице одговорно за потписивање уговора:________________________________
(име, презиме и функција)
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку број 24/15-С, упућеног дана
_____________. године, дајемо понуду како следи:
1.
Укупна
понуђена
цена
износи
_____________________
___________________________) динара без пдв-а
2.

(словима

Начин плаћања: налог за пренос

3.
Рок плаћања:__________дана рачунајући сваки пут од дана пријема фактуре.
(не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана)
4.
Рок извршења услуге: _____дана рачунајући сваки пут од дана пријема писаног
захтева/поруџбенице за извршење услуге од стране Наручиоца.( не може бити краћи од
5 нити дужи од 10 дана)
5.
Гарантни рок за пружену услугу и замењене делове: ___________ месеци и
исти почиње да тече сваки пут од момента потписивања Записника о пруженој
услузи/радног налога ( најмање 6 месеци)
6.

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда. (не краћи од 60 дана)

Понуду дајем:
а) самостално
Место и датум ___________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
__________________

М.П.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Одржавање станицe за дохлорисање Институт, Лединци, Кисач, Ченеј, Руменка, Каћ,
Ветерник, Мошина Вила, Чардак, Дока – Хлороген, према Захтеву за покретање
поступка јавне набавке преговарачком поступка без објављивања јавног позива.
Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 500 g/h,
основни сервис- Институт

Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера - тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед. Количина
мере
ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање сензора протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
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- тест мерења – број импулса

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије

ком

3

ком

1

ком

1

- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
1

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

10

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

ком
4

2
11

ком

Сервисирање хидрауличних
деоница

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према протоку са две радне
и две помоћне пумпе, I основни сервис - Институт

Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

- прање мерне ћелије
- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- калибрација анализатора
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2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена велике тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

ком

2

ком

2

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних
деоница

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са две
радне и две помоћне пумпе, I основни сервис – Институт

Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

- прање мерне ћелије
- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- калибрација анализатора
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2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена велике тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

ком

2

ком

2

ком

5

ком

2

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, I
основни сервис - Лединци

Бр.поз.
1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање електролизера
- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера - тест под притиском

Јед. Количина
мере
ком
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- провера исправности хладњака и
замена по потреби

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

3

ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Индикатор протока Сигма

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена воденице
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
1

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

10

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

ком
4
2
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11

ком

Сервисирање хидрауличних
деоница

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, I основни сервис - Лединци
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

1

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- прање мерне ћелије
- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система
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деоница:
- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, II
годишњи сервис - Лединци
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера - тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед. Количина
мере
ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање индикатора
протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
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Јединична цена
(без пдв-а)

Укупна цена
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6

Сервисирање електромагнетних
вентила

ком

5

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

- провера исправности и чишћење
електромагнетних вентила

7

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

8

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

9

Сервисирање вентилатора

10

Сервисирање сензора протока
ваздуха

-чишћење кућишта вентилатора

-провера исправности сензора
протока ваздуха
-чишћење сензора протока ваздуха

11

Сервисирање енергетике

12

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком

- провера исправности
- калибрација мерно регулационих
компоненти

13

1

Сервисирање сензора нивоа
-провера исправности сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа
-калибрација IC сензор нивоа соли
-замена ниво сензора на резервоару
хипохлорита

ком
4

2
14

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

ком

3

ком

1

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

15

Сервисирање резервоара

16

PC за аквизицију података,
даљински надзор и управљање

- преглед резервоара
-поправка уочених оштећења

- провера исправности
- чишћење хладњака и вентилатора
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од прашине
- инсталација софтвера

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, II годишњи сервис - Лединци
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике
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Јединична цена
(без пдв-а)

Укупна цена
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- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

9

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

1

ком

2

ком

4

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера функционисања и
чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила
- провера исправности и чишћење

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, I
основни сервис - Кисач
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед. Количина
мере
ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
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Јединична цена
(без пдв-а)

Укупна цена
(без пдв-а)
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- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

5

Сервисирање сензора протока

ком

2

ком

3

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
1

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

10

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

ком
4

2
11

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, I основни ниво - Кисач
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

- прање мерне ћелије
- чишћење електроде
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- чишћење кућишта електроде
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

ком

1

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
оштећених делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, II
напредни сервис - Кисач
Бр.поз.
1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање електролизера
- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта

Јед. Количина
мере
ком
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Јединична цена
(без пдв-а)
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електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

3

ком

1

ком

5

ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање сензора протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила
- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

9

Сервисирање вентилатора

10

Сервисирање сензора протока
ваздуха

-чишћење кућишта вентилатора

-чишћење сензора протока ваздуха
- провера исправности
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11

Сервисирање енергетике

12

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

ком

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

13

1

1

Сервисирање сензора нивоа
-провера исправности сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа
-калибрација IC сензор нивоа соли
-замена ниво сензора на резервоару
хипохлорита

ком
4

2

14

ком

Сервисирање хидрауличних
деоница
- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

15

Сервисирање резервоара

16

PC за аквизицију података,
даљински надзор и управљање

3

- преглед резервоара
-поправка уочених оштећења

ком

3

ком

1

- провера исправности
- чишћење хладњака и вентилатора
- инсталација софтвера

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, II годишњи сервис - Кисач
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи
- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- сервис неповратних вентила
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3

Сервисирање сигма 100
протокомера

ком

2

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

4

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике:

9

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера исправности
-чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила
- провера исправности и чишћење

Укупно без пдв-а:
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Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, I
основни сервис - Ченеј
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед. Количина
мере
ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

3

ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање сензора протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике
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Јединична цена
(без пдв-а)
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(без пдв-а)
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- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

ком

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

10

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

1
ком
4

2
11

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, I основни ниво - Ченеј
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

1

ком

1

ком

3

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском
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5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, II
годишњи сервис - Ченеј
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби
-провера исправности катода и
замена по потреби

Јед. Количина
мере
ком

1

ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи
- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
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-сервис неповратних вентила

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање сензора протока

- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- сервис неповратних вентила

ком

1

ком

2

ком

3

ком

1

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

9

Сервисирање вентилатора
-чишћење кућишта вентилатора

10

Сервисирање сензора протока
ваздуха
-чишћење сензора протока ваздуха
-провера исправности

11

Сервисирање енергетике

12

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
4

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

13

Сервисирање сензора нивоа
-провера исправности сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа
-калибрација IC сензор нивоа соли
-замена ниво сензора на резервоару
хипохлорита

ком
4

2
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14

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

ком

3

ком

1

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

15

Сервисирање резервоара

16

PC за аквизицију података,
даљински надзор и управљање

- преглед резервоара
-поправка уочених оштећења

- провера исправности
- чишћење хладњака и вентилатора
- инсталација софтвера

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, II годишњи сервис - Ченеј
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

3

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервисирање неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- провера исправности и чишћење
електромагнетних вентила

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском
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6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

4

- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике:

9

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера исправности
-чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила
- провера исправности и чишћење

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 250 g/h, I
основни сервис - Руменка
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед. Количина
мере
ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
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оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирне пумпе

4

Сервисирање дозирне пумпе

5

Сервисирање сензора протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

ком

1

ком

1

ком

2

ком

3

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
1

- провера исправности
-калибрација мерно-регулационих
компоненти

10

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

ком
4
2

11

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Укупно без пдв-а:
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са две
радне и две помоћне пумпе, I основни ниво - Руменка
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

2

ком

2

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

Јединична цена
(без пдв-а)

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике

7

Сервисирање хидрауличних
деоница

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Укупно без пдв-а:
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Укупна цена
(без пдв-а)
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Масарикова 17
Нови Сад

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 250 g/h, II
годишњи сервис - Руменка
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед. Количина
мере
ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

3

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање сензора протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервисирање неповратних вентила
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервисирање неповратних вентила
- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
-тест мерења-броја импулса

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
оштећених делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
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Јединична цена
(без пдв-а)

Укупна цена
(без пдв-а)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање електромагнетних
вентила

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

9

Сервисирање вентилатора

10

Сервисирање сензора протока
ваздуха

-чишћење кућишта вентилатора

-чишћење сензора протока ваздуха
-провера исправности

11

Сервисирање енергетике

12

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
1

- провера исправности и калибрација
-калибрација сензора нивоа соли

13

Сервисирање сензора нивоа
-провера исправности сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа
-калибрација IC сензор нивоа соли
-замена ниво сензора на резервоару
хипохлорита

ком

4
2

14

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

ком

3

ком

1

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

15

Сервисирање резервоара

16

PC за аквизицију података,
даљински надзор и управљање

- преглед резервоара
- поправка уочених оштећења

- провера исправности
- чишћење хладњака и вентилатора
- инсталација софтвера

Укупно без пдв-а:
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са две
радне и две помоћне пумпе, II годишњи сервис - Руменка
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

2

ком

4

ком

1

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервисирање неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- провера исправности и чишћење
електромагнетних вентила

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике:

9

Сервисирање хидрауличних

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

44 / 144

Јединична цена
(без пдв-а)

Укупна цена
(без пдв-а)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

деоница:
- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска

ком

2

ком

4

- провера исправности
-чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила
- провера исправности и чишћење

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 250 g/h, I
основни сервис - Каћ
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед. Количина
мере
ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирне пумпе

4

Сервисирање дозирне пумпе

5

Сервисирање сензора протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
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Јединична цена
(без пдв-а)

Укупна цена
(без пдв-а)
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тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије

ком

3

ком

1

ком

1

- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
1

- провера исправности
- калибрација мерно регулационих
компоненти

10

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

ком
4

2
11

ком

Сервисирање хидрауличних
деоница

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са две
радне и две помоћне пумпе, I основни ниво - Каћ
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

2

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи
- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
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Јединична цена
(без пдв-а)

Укупна цена
(без пдв-а)
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3

Сервисирање сигма 100
протокомера

ком

2

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 250 g/h, II
годишњи сервис - Каћ
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед. Количина
мере
ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
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Јединична цена
(без пдв-а)

Укупна цена
(без пдв-а)
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испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање сензора протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервисирање неповратних вентила
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервисирање неповратних вентила

ком

1

ком

1

ком

2

ком

3

ком

1

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
-тест мерења-броја импулса

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

9

Сервисирање вентилатора

10

Сервисирање сензора протока
ваздуха

-чишћење кућишта вентилатора

-провера исправности
-чишћење сензора протока ваздуха

11

Сервисирање енергетике
- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
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12

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

ком
1

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

13

Сервисирање сензора нивоа
-провера исправности сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа
-калибрација IC сензор нивоа соли
-замена ниво сензора на резервоару
хипохлорита

ком

4

2
14

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

ком

3

ком

1

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

15

Сервисирање резервоара

16

PC за аквизицију података,
даљински надзор и управљање

- преглед резервоара
- поправка уочених оштећења

- провера исправности
- чишћење хладњака и вентилатора
- инсталација софтвера

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са две
радне и две помоћне пумпе, II годишњи сервис - Каћ
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

2

ком

4

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
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- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила

ком

1

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

4

- провера исправности и чишћење
електромагнетних вентила

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике:

9

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера исправности
-чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила
- провера исправности и чишћење

Укупно без пдв-а:
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Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 250 g/h, I
основни сервис - Ветерник
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед. Количина
мере
ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

3

ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирне пумпе

4

Сервисирање дозирне пумпе

5

Сервисирање сензора протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике
- провера електричних компоненти,
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чишћење и дотезање спојева

9

ком

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти
- провера исправности
- калибрација мерно регулационих
компоненти

10

1

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

ком
4

2
11

ком

Сервисирање хидрауличних
деоница

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, I основни ниво - Ветерник
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

1

ком

1

ком

3

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
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убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике

7

Сервисирање хидрауличних
деоница

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

ком

1

ком

1

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са две
радне и две помоћне пумпе, I основни сервис - Ветерник
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

2

ком

2

ком

5

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова
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6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

ком

1

ком

1

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 250 g/h, II
годишњи сервис - Ветерник
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед. Количина
мере
ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање сензора протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила
- замена воденице са магнетом
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- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
-тест мерења-броја импулса

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије

ком

3

ком

1

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

9

Сервисирање вентилатора

10

Сервисирање сензора протока
ваздуха

-чишћење кућишта вентилатора

-провера исправности
-чишћење сензора протока ваздуха

11

Сервисирање енергетике

12

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

13

Сервисирање сензора нивоа
-провера исправности сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа
-калибрација IC сензор нивоа соли
-замена ниво сензора на резервоару
хипохлорита

1

ком
4

2
14

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

ком

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

15

Сервисирање резервоара
- преглед резервоара
-поправка уочених оштећења
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16

ком

PC за аквизицију података,
даљински надзор и управљање

1

- провера исправности
- чишћење хладњака и вентилатора
- инсталација софтвера

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, II годишњи сервис - Ветерник
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала:
- чишћење дифузора и замена
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неисправних делова

8

Сервисирање енергетике:

9

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

ком

1

ком

1

ком

2

ком

4

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера исправности
-чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила
- провера исправности и чишћење

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са две
радне и две помоћне пумпе, II годишњи сервис - Ветерник
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

2

ком

4

ком

1

ком

5

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- провера исправности и чишћење
електромагнетних вентила

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
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- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

4

- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике:

9

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера функционисања и
чишћење по потреби

11

Сервисирање ручних вентила
- провера исправности и чишћење

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, I
основни сервис - Мошина Вила
Бр.поз.
1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање електролизера
- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера - тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед. Количина
мере
ком
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2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

3

ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Индикатор протока Сигма

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена воденице
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
1

- провера исправности
- калибрација мерно регулационих
компоненти

10

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

ком
4

2
11

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком
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- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, I основни сервис - Мошина Вила
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

1

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- прање мерне ћелије
- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга
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Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, II
годишњи сервис - Мошина Вила
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера - тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед. Количина
мере
ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

5

ком

3

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање индикатора
протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање електромагнетних
вентила
- провера исправности и чишћење
електромагнетних вентила

7

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
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неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

8

Сервисирање вентилационих
деоница

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

9

Сервисирање вентилатора

10

Сервисирање сензора протока
ваздуха

-чишћење кућишта вентилатора

-провера исправности сензора
протока ваздуха
-чишћење сензора протока ваздуха

11

Сервисирање енергетике

12

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком

- провера исправности
- калибрација мерно регулационих
компоненти

13

1

Сервисирање сензора нивоа
-провера исправности сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа
-калибрација IC сензор нивоа соли
-замена ниво сензора на резервоару
хипохлорита

ком
4

2

14

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

ком

3

ком

1

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

15

Сервисирање резервоара

16

PC за аквизицију података,
даљински надзор и управљање

- преглед резервоара
-поправка уочених оштећења

- провера исправности
- чишћење хладњака и вентилатора
од прашине
- инсталација софтвера

Укупно без пдв-а:
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Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, II годишњи сервис - Мошина Вила
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике:

9

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система
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- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска

ком

2

ком

4

ком

2

- провера функционисања и
чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила

12

Сервисирање бустер пумпи

- провера исправности и чишћење
-провера исправности бустер пумпе
-замена неповратног вентила
-чишћење бустер пумпи
-замена заптивача пумпе
-замена семеринга пумпе

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, I
основни сервис - Чардак
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера - тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед. Количина
мере
ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
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(без пдв-а)
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- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

5

Индикатор протока

ком

2

ком

3

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
1

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

10

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

ком
4

2
11

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, I основни сервис - Чардак, правац дозирања
ка прекидној комори Буковац
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора

Јед. Количина
мере

ком
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Јединична цена
(без пдв-а)

Укупна цена
(без пдв-а)
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резидуалног хлора
- прање мерне ћелије
- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

ком

1

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, I основни сервис - Чардак, правац дозирања
према насељу Чардак
Бр.поз.
1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

- прање мерне ћелије
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1

Јединична цена
(без пдв-а)

Укупна цена
(без пдв-а)
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- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

ком

1

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, II
годишњи сервис - Чардак
Бр.поз.
1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање електролизера
- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта

Јед. Количина
мере
ком
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1

Јединична цена
(без пдв-а)

Укупна цена
(без пдв-а)
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електролизера - тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

5

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање индикатора
протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање електромагнетних
вентила
- провера исправности и чишћење
електромагнетних вентила

7

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

8

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

9

Сервисирање вентилатора

10

Сервисирање сензора протока
ваздуха

-чишћење кућишта вентилатора

-провера исправности сензора
протока ваздуха
-чишћење сензора протока ваздуха
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11

Сервисирање енергетике

12

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком

ком
1

- провера исправности
- калибрација мерно регулационих
компоненти

13

Сервисирање сензора нивоа
-провера исправности сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа
-калибрација IC сензор нивоа соли
-замена ниво сензора на резервоару
хипохлорита

1

ком
4

2
14

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

ком

3

ком

1

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

15

Сервисирање резервоара

16

PC за аквизицију података,
даљински надзор и управљање

- преглед резервоара
-поправка уочених оштећења

- провера исправности
- чишћење хладњака и вентилатора
од прашине
- инсталација софтвера

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, II годишњи сервис Чардак, правац
дозирања ка прекидној комори Буковац
Бр.поз.
1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи
- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
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-сервис неповратних вентила

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

ком

2

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

4

ком

2

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике:

9

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера функционисања и
чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила

12

Сервисирање бустер пумпи

- провера исправности и чишћење
-провера исправности бустер пумпе
-замена неповратног вентила
-чишћење бустер пумпи
-замена заптивача пумпе
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-замена семеринга пумпе

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, II годишњи сервис Чардак, правац
дозирања према насељу Чардак
Бр.поз.
1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике
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- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

9

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

1

ком

2

ком

4

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера функционисања и
чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила
- провера исправности и чишћење

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 250 g/h, I
основни сервис - Дока
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера - тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед. Количина
мере
ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена велике гумене мембране
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- замена семеринга осовине
електромагнета

5

Индикатор протока

ком

2

ком

3

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
1

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

10

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

ком
4

2
11

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, I основни сервис - Дока, правац дозирања ка
потрошачима у Сремским Карловцима
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

- прање мерне ћелије
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1

Јединична цена
(без пдв-а)

Укупна цена
(без пдв-а)
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- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

ком

1

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, I основни сервис - Дока, правац дозирања ка
резервоару Черат
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

- прање мерне ћелије
- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- калибрација анализатора
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1

Јединична цена
(без пдв-а)

Укупна цена
(без пдв-а)
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2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

ком

1

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике

7

Сервисирање хидрауличних
деоница

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 250 g/h, II
годишњи сервис - Дока
Бр.поз.
1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање електролизера
- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера - тест под притиском
- провера исправности хладњака и

Јед. Количина
мере
ком
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1

Јединична цена
(без пдв-а)

Укупна цена
(без пдв-а)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

замена по потреби

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

5

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање индикатора
протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање електромагнетних
вентила
- провера исправности и чишћење
електромагнетних вентила

7

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

8

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

9

Сервисирање вентилатора

10

Сервисирање сензора протока
ваздуха

-чишћење кућишта вентилатора

-провера исправности сензора
протока ваздуха
-чишћење сензора протока ваздуха

11

Сервисирање енергетике
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- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

12

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

ком

- провера исправности
- калибрација мерно регулационих
компоненти

13

Сервисирање сензора нивоа
-провера исправности сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа
-калибрација IC сензор нивоа соли
-замена ниво сензора на резервоару
хипохлорита

1
ком
4

2
14

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

ком

3

ком

1

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

15

Сервисирање резервоара

16

PC за аквизицију података,
даљински надзор и управљање

- преглед резервоара
-поправка уочених оштећења

- провера исправности
- чишћење хладњака и вентилатора
од прашине
- инсталација софтвера

Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, II годишњи сервис - Дока, правац дозирања
ка потрошачима у Сремским Карловцима

Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи
- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- сервис неповратних вентила
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3

Сервисирање сигма 100
протокомера

ком

2

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

4

ком

2

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање хидрауличних
деоница

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера функционисања и
чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила

12

Сервисирање бустер пумпи

- провера исправности и чишћење
-провера исправности бустер пумпе
-замена неповратног вентила
-чишћење бустер пумпи
-замена заптивача пумпе
-замена семеринга пумпе
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Укупно без пдв-а:

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, II годишњи сервис - Дока, правац дозирања
ка резервоару Черат
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед. Количина
мере

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике:
- провера електричних компоненти,

79 / 144

Јединична цена
(без пдв-а)

Укупна цена
(без пдв-а)
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чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

9

Сервисирање хидрауличних
деоница:

ком

1

ком

2

ком

4

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера функционисања и
чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила
- провера исправности и чишћење

Укупно без пдв-а:

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ:
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:

Упутство за попуњавање овог обрасца: Понуђач је дужан да попуни овај образац тако
да крајњи збир укупне цене без пдв-а искаже укупну цену дату у Обрасцу бр. 3 у
динарима без пдв-а.
Дата структура цене, доказује да цене из понуде покривају све трошкове које понуђач
има у реализацији предметне јавне набавке.
Структуру цене дао:
М.П
___________________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15) дајемо следећи:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Назив и опис трошка

Износ

УКУПНО

У _______________________ дана ________2015.г.

М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6.У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у својству понуђача
ИЗЈАВЉУЈЕМО
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)
понуду у преговарачком поступку број 24/15-С, наручиоца ЈКП „Водовод и
канализација“ Нови Сад, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

У _______________________ дана ________2015.г.

М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У својству понуђача
ИЗЈАВЉУЈЕМО
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)
испуњава све услове из чл. 75. став 1. Закона у преговарачком поступку јавне набавке
број 24-15/С, наручиоца – ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, и то:
1)
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)
да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3)
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).

М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Набавка ће се вршити сукцесивно према писаним захтевима упућеним од стране
Наручиоца.
Одржавање станицe за дохлорисање Институт, Лединци, Кисач, Ченеј, Руменка, Каћ,
Ветерник – Хлороген, према Захтеву за покретање преговарачког поступка јавне
набавке.
Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 500 g/h,
основни сервис- Институт

Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера - тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање сензора протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
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тест под притиском
- тест мерења – број импулса

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије

ком

3

ком

1

ком

1

- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
1

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

10

ком

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

4

2
11

ком

Сервисирање хидрауличних
деоница

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према протоку са две радне
и две помоћне пумпе, I основни сервис - Институт
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

2

Сервисирање анализатора
резидуалног хлора
- прање мерне ћелије
- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи
- замена велике тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
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електромагнета

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

ком

2

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних
деоница

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са две
радне и две помоћне пумпе, I основни сервис - Институт

Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

2

- прање мерне ћелије
- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи
- замена велике тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

86 / 144

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

ком

2

ком

5

ком

2

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, I
основни сервис - Лединци

Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера - тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
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оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Индикатор протока Сигма

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

ком

1

ком

1

ком

2

ком

3

ком

1

ком

1

- замена воденице
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
1

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

10

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

ком
4
2

11

ком

Сервисирање хидрауличних
деоница
- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

88 / 144

3

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, I основни сервис - Лединци
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

Сервисирање анализатора
резидуалног хлора
- прање мерне ћелије
- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга
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Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, II
годишњи сервис - Лединци
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера - тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

5

ком

3

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање индикатора
протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање електромагнетних
вентила
- провера исправности и чишћење
електромагнетних вентила

7

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
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- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

8

Сервисирање вентилационих
деоница

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

9

Сервисирање вентилатора

10

Сервисирање сензора протока
ваздуха

-чишћење кућишта вентилатора

-провера исправности сензора
протока ваздуха
-чишћење сензора протока ваздуха

11

Сервисирање енергетике

12

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком

- провера исправности
- калибрација мерно регулационих
компоненти

13

1
ком

Сервисирање сензора нивоа
-провера исправности сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа
-калибрација IC сензор нивоа соли
-замена ниво сензора на резервоару
хипохлорита

4

2
14

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

ком

3

ком

1

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

15

Сервисирање резервоара

16

PC за аквизицију података,
даљински надзор и управљање

- преглед резервоара
-поправка уочених оштећења

- провера исправности
- чишћење хладњака и вентилатора
од прашине
- инсталација софтвера

91/144

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, II годишњи сервис - Лединци

Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике
- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система
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9

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

1

ком

2

ком

4

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера функционисања и
чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила
- провера исправности и чишћење

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, I
основни сервис - Кисач
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање сензора протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена воденице са магнетом
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- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије

ком

3

ком

1

ком

1

- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
1

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

10

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

ком
4

2
11

ком

Сервисирање хидрауличних
деоница

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, I основни ниво - Кисач
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

- прање мерне ћелије
- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи
- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
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електромагнета

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
оштећених делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, II
напредни сервис - Кисач
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

- репарација јоноизмењивачке
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испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање сензора протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

ком

1

ком

1

ком

2

ком

3

ком

1

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

9

Сервисирање вентилатора

10

Сервисирање сензора протока
ваздуха

-чишћење кућишта вентилатора

-чишћење сензора протока ваздуха
- провера исправности

11

Сервисирање енергетике
- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
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12

ком

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти
- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

13

1
ком

Сервисирање сензора нивоа
-провера исправности сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа
-калибрација IC сензор нивоа соли
-замена ниво сензора на резервоару
хипохлорита

4

2

14

ком

Сервисирање хидрауличних
деоница
- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

15

Сервисирање резервоара

16

PC за аквизицију података,
даљински надзор и управљање

3

- преглед резервоара
-поправка уочених оштећења

ком

3

ком

1

- провера исправности
- чишћење хладњака и вентилатора
- инсталација софтвера

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, II годишњи сервис - Кисач
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

2

Сервисирање анализатора
резидуалног хлора
- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
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тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

4

- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике:

9

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера исправности
-чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила
- провера исправности и чишћење

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, I
основни сервис - Ченеј

Бр.поз.
1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање електролизера
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ком

1
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- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

3

ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање сензора протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

1
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10

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

ком
4

2
11

ком

Сервисирање хидрауличних
деоница

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, I основни ниво - Ченеј
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:
- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
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- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

ком

1

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, II
годишњи сервис - Ченеј
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби
-провера исправности катода и
замена по потреби

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање сензора протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- сервис неповратних вентила
- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
101/144

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије

ком

3

ком

1

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

9

Сервисирање вентилатора
-чишћење кућишта вентилатора

10

Сервисирање сензора протока
ваздуха
-чишћење сензора протока ваздуха
-провера исправности

11

Сервисирање енергетике

12

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
4

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

13

Сервисирање сензора нивоа
-провера исправности сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа
-калибрација IC сензор нивоа соли
-замена ниво сензора на резервоару
хипохлорита

ком
4

2

14

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

ком

3

ком

1

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

15

Сервисирање резервоара

16

PC за аквизицију података,

- преглед резервоара
-поправка уочених оштећења
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даљински надзор и управљање
- провера исправности
- чишћење хладњака и вентилатора
- инсталација софтвера

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, II годишњи сервис - Ченеј
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервисирање неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- провера исправности и чишћење
електромагнетних вентила

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике:
- провера електричних компоненти,
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чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

9

Сервисирање хидрауличних
деоница:

ком

1

ком

2

ком

4

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера исправности
-чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила
- провера исправности и чишћење

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 250 g/h, I
основни сервис - Руменка
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирне пумпе

4

Сервисирање дозирне пумпе

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
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електромагнета

5

Сервисирање сензора протока

ком

2

ком

3

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
1

- провера исправности
-калибрација мерно-регулационих
компоненти

10

ком

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

4
2

11

ком

Сервисирање хидрауличних
деоница

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са две
радне и две помоћне пумпе, I основни ниво - Руменка
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора
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2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

ком

2

ком

2

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике

7

Сервисирање хидрауличних
деоница

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 250 g/h, II
годишњи сервис - Руменка
Бр.поз.
1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање електролизера
- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби
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2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

3

ком

1

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање сензора протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервисирање неповратних вентила
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервисирање неповратних вентила
- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
-тест мерења-броја импулса

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
оштећених делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

9

Сервисирање вентилатора

10

Сервисирање сензора протока
ваздуха

-чишћење кућишта вентилатора

-чишћење сензора протока ваздуха
-провера исправности

11

Сервисирање енергетике
- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
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12

ком

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

1

- провера исправности и калибрација
-калибрација сензора нивоа соли

13

Сервисирање сензора нивоа
-провера исправности сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа
-калибрација IC сензор нивоа соли
-замена ниво сензора на резервоару
хипохлорита

ком

4
2

14

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

ком

3

ком

1

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

15

Сервисирање резервоара

16

PC за аквизицију података,
даљински надзор и управљање

- преглед резервоара
- поправка уочених оштећења

- провера исправности
- чишћење хладњака и вентилатора
- инсталација софтвера

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са две
радне и две помоћне пумпе, II годишњи сервис - Руменка
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

2

ком

4

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервисирање неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса
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4

Сервисирање електромагнетних
вентила

ком

1

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

4

- провера исправности и чишћење
електромагнетних вентила

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике:

9

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера исправности
-чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила
- провера исправности и чишћење

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 250 g/h, I
основни сервис - Каћ
Бр.поз.
1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

Јед.
мере

Количина

ком

1

Сервисирање електролизера
- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
109/144

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

3

ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирне пумпе

4

Сервисирање дозирне пумпе

5

Сервисирање сензора протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
1

- провера исправности
- калибрација мерно регулационих
компоненти

10

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли
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2
11

ком

Сервисирање хидрауличних
деоница

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са две
радне и две помоћне пумпе, I основни ниво - Каћ
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

2

ком

2

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
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фитинга

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 250 g/h, II
годишњи сервис - Каћ
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

3

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање сензора протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервисирање неповратних вентила
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервисирање неповратних вентила
- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
-тест мерења-броја импулса

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
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деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање електромагнетних
вентила

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

9

Сервисирање вентилатора

10

Сервисирање сензора протока
ваздуха

-чишћење кућишта вентилатора

-провера исправности
-чишћење сензора протока ваздуха

11

Сервисирање енергетике

12

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
1

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

13

ком

Сервисирање сензора нивоа
-провера исправности сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа
-калибрација IC сензор нивоа соли
-замена ниво сензора на резервоару
хипохлорита

4

2
14

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

ком

3

ком

1

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

15

Сервисирање резервоара

16

PC за аквизицију података,
даљински надзор и управљање

- преглед резервоара
- поправка уочених оштећења

- провера исправности
- чишћење хладњака и вентилатора
- инсталација софтвера
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Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са две
радне и две помоћне пумпе, II годишњи сервис - Каћ
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

2

ком

4

ком

1

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- провера исправности и чишћење
електромагнетних вентила

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике:

9

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
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деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска

ком

2

ком

4

- провера исправности
-чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила
- провера исправности и чишћење

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 250 g/h, I
основни сервис - Ветерник
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

3

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирне пумпе

4

Сервисирање дозирне пумпе

5

Сервисирање сензора протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
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- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница

ком

1

ком

1

- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком

- провера исправности
- калибрација мерно регулационих
компоненти

10

1

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

ком
4

2
11

ком

Сервисирање хидрауличних
деоница

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, I основни ниво - Ветерник
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
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тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике

7

Сервисирање хидрауличних
деоница

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са две
радне и две помоћне пумпе, I основни сервис - Ветерник
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

2

ком

2

ком

5

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
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- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 250 g/h, II
годишњи сервис - Ветерник
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера – тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи
- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
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електромагнета
-сервис неповратних вентила

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање сензора протока

- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

ком

1

ком

2

ком

3

ком

1

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
-тест мерења-броја импулса

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

9

Сервисирање вентилатора

10

Сервисирање сензора протока
ваздуха

-чишћење кућишта вентилатора

-провера исправности
-чишћење сензора протока ваздуха

11

Сервисирање енергетике

12

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

13

1

ком

Сервисирање сензора нивоа
-провера исправности сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа
-калибрација IC сензор нивоа соли
-замена ниво сензора на резервоару
хипохлорита

4

2
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14

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

ком

3

ком

1

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

15

Сервисирање резервоара

16

PC за аквизицију података,
даљински надзор и управљање

- преглед резервоара
-поправка уочених оштећења

- провера исправности
- чишћење хладњака и вентилатора
- инсталација софтвера

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, II годишњи сервис - Ветерник
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

3

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском
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6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

4

- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике:

9

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера исправности
-чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила
- провера исправности и чишћење

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са две
радне и две помоћне пумпе, II годишњи сервис - Ветерник
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

2

ком

4

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса
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4

Сервисирање електромагнетних
вентила

ком

1

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

4

- провера исправности и чишћење
електромагнетних вентила

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике:

9

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера функционисања и
чишћење по потреби

11

Сервисирање ручних вентила
- провера исправности и чишћење

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, I
основни сервис - Мошина Вила
Бр.поз.
1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање електролизера
- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
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1
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електролизера - тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

3

ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Индикатор протока Сигма

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена воденице
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
1

- провера исправности
- калибрација мерно регулационих
компоненти

10

ком

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

4

2
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11

ком

Сервисирање хидрауличних
деоница

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, I основни сервис - Мошина Вила
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- прање мерне ћелије
- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга
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Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, II
годишњи сервис - Мошина Вила
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

5

ком

3

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера - тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање индикатора
протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање електромагнетних
вентила
- провера исправности и чишћење
електромагнетних вентила

7

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
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вентила и тест под притиском

8

Сервисирање вентилационих
деоница

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

9

Сервисирање вентилатора

10

Сервисирање сензора протока
ваздуха

-чишћење кућишта вентилатора

-провера исправности сензора
протока ваздуха
-чишћење сензора протока ваздуха

11

Сервисирање енергетике

12

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком

- провера исправности
- калибрација мерно регулационих
компоненти

13

1

Сервисирање сензора нивоа
-провера исправности сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа
-калибрација IC сензор нивоа соли
-замена ниво сензора на резервоару
хипохлорита

ком
4

2

14

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

ком

3

ком

1

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

15

Сервисирање резервоара

16

PC за аквизицију података,
даљински надзор и управљање

- преглед резервоара
-поправка уочених оштећења

- провера исправности
- чишћење хладњака и вентилатора
од прашине
- инсталација софтвера
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Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, II годишњи сервис - Мошина Вила
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике:

9

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система
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- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска

ком

2

ком

4

ком

2

- провера функционисања и
чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила

12

Сервисирање бустер пумпи

- провера исправности и чишћење
-провера исправности бустер пумпе
-замена неповратног вентила
-чишћење бустер пумпи
-замена заптивача пумпе
-замена семеринга пумпе

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, I
основни сервис - Чардак
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера - тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
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- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

5

Индикатор протока

ком

2

ком

3

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
1

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

10

ком

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

4

2
11

ком

Сервисирање хидрауличних
деоница

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, I основни сервис - Чардак, правац дозирања
ка прекидној комори Буковац
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

- прање мерне ћелије
- чишћење електроде
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- чишћење кућишта електроде
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

ком

1

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, I основни сервис - Чардак, правац дозирања
према насељу Чардак
Бр.поз.
1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

- прање мерне ћелије
- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи
- замена мале тефлонске мембране
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- замена семеринга осовине
електромагнета

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике:

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 125 g/h, II
годишњи сервис - Чардак
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера - тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

- репарација јоноизмењивачке
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испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање индикатора
протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

ком

1

ком

1

ком

2

ком

5

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање електромагнетних
вентила
- провера исправности и чишћење
електромагнетних вентила

7

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

8

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

9

Сервисирање вентилатора

10

Сервисирање сензора протока
ваздуха

-чишћење кућишта вентилатора

-провера исправности сензора
протока ваздуха
-чишћење сензора протока ваздуха

11

Сервисирање енергетике
- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
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12

ком

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

1

- провера исправности
- калибрација мерно регулационих
компоненти

13

ком

Сервисирање сензора нивоа
-провера исправности сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа
-калибрација IC сензор нивоа соли
-замена ниво сензора на резервоару
хипохлорита

4

2
14

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

ком

3

ком

1

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

15

Сервисирање резервоара

16

PC за аквизицију података,
даљински надзор и управљање

- преглед резервоара
-поправка уочених оштећења

- провера исправности
- чишћење хладњака и вентилатора
од прашине
- инсталација софтвера

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, II годишњи сервис Чардак, правац
дозирања ка прекидној комори Буковац
Бр.поз.
1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

2

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
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- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

4

ком

2

- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике:

9

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера функционисања и
чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила

12

Сервисирање бустер пумпи

- провера исправности и чишћење
-провера исправности бустер пумпе
-замена неповратног вентила
-чишћење бустер пумпи
-замена заптивача пумпе
-замена семеринга пумпе
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Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, II годишњи сервис Чардак, правац
дозирања према насељу Чардак
Бр.поз.
1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање хидрауличних

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

135/144

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

деоница
- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска

ком

2

ком

4

- провера функционисања и
чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила
- провера исправности и чишћење

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 250 g/h, I
основни сервис - Дока
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера - тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском

3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Индикатор протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
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6

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије

ком

3

ком

1

ком

1

- замена запривача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

7

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком
1

- провера исправности
- калибрација мерно-регулационих
компоненти

10

ком

Сервисирање сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа течности
-провера исправности сензора нивоа
течности
-калибрација IC сензор нивоа соли

4

2
11

ком

Сервисирање хидрауличних
деоница

3

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, I основни сервис - Дока, правац дозирања ка
потрошачима у Сремским Карловцима
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

- прање мерне ћелије
- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
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протокомера
- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике

7

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, I основни сервис - Дока, правац дозирања ка
резервоару Черат
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

- прање мерне ћелије
- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
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- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

5

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

6

Сервисирање енергетике

7

Сервисирање хидрауличних
деоница

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

Периодично одржавање Хлороген уређаја капацитета производње 250 g/h, II
годишњи сервис - Дока
Бр.поз.

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

1

Сервисирање електролизера

2

Сервисирање јоноизмењивачке
колоне

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

- уклањање нечистоћа, каменца и
патине са електрода, хладњака и
кућишта електролизера
- комплетна замена О-ринг заптивача
на електродама и хладњацима
- провера исправности кућишта
електролизера - тест под притиском
- провера исправности хладњака и
замена по потреби

- репарација јоноизмењивачке
испуне – прање и сепарација смоле,
приликом које се у зависности од
оштећенја исте, додаје 20-50% нове
испуне (Lewatit S100)
- провера исправности кућишта
јоноизмењивачке колоне – тест под
притиском
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3

Сервисирање дозирних пумпи

4

Сервисирање дозирних пумпи

5

Сервисирање индикатора
протока

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила
- замена велике гумене мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

ком

1

ком

1

ком

2

ком

5

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском

6

Сервисирање електромагнетних
вентила
- провера исправности и чишћење
електромагнетних вентила

7

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

8

Сервисирање вентилационих
деоница
- чишћење вентилационих деоница
- замена О-ринг заптивача и других
неисправних делова

9

Сервисирање вентилатора

10

Сервисирање сензора протока
ваздуха

-чишћење кућишта вентилатора

-провера исправности сензора
протока ваздуха
-чишћење сензора протока ваздуха

11

Сервисирање енергетике

12

Сервисирање мерно –
регулационих компоненти

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева

ком

- провера исправности
- калибрација мерно регулационих
компоненти

1
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13

ком

Сервисирање сензора нивоа
-провера исправности сензора нивоа
-чишћење сензора нивоа
-калибрација IC сензор нивоа соли
-замена ниво сензора на резервоару
хипохлорита

4

2
14

Сервисирање хидрауличних
деоница

ком

3

ком

3

ком

1

- провера исправности и у случају
цурења замена неисправних делова
цеви и фитинга

15

Сервисирање резервоара

16

PC за аквизицију података,
даљински надзор и управљање

- преглед резервоара
-поправка уочених оштећења

- провера исправности
- чишћење хладњака и вентилатора
од прашине
- инсталација софтвера

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, II годишњи сервис - Дока, правац дозирања
ка потрошачима у Сремским Карловцима
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
резидуалног хлора

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- калибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
- сервис неповратних вентила

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
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вентила и замена неисправних
делова

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

4

ком

2

- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике

9

Сервисирање хидрауличних
деоница

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера функционисања и
чишћење компензатора притиска

11

Сервисирање ручних вентила

12

Сервисирање бустер пумпи

- провера исправности и чишћење
-провера исправности бустер пумпе
-замена неповратног вентила
-чишћење бустер пумпи
-замена заптивача пумпе
-замена семеринга пумпе

Периодично одржавање аутоматског дозирног система према резидуалу са једном
радном и једном помоћном пумпом, II годишњи сервис - Дока, правац дозирања
ка резервоару Черат
Бр.поз.

1

Опис предмета набавке са
техничким карактеристикама
Сервисирање анализатора
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Јед.
мере

Количина

ком

1
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резидуалног хлора
- чишћење електроде
- чишћење кућишта електроде
- прање мерне ћелије
- клаибрација анализатора

2

Сервисирање дозирних пумпи

3

Сервисирање сигма 100
протокомера

- замена мале тефлонске мембране
- замена семеринга осовине
електромагнета
-сервис неповратних вентила

ком

1

ком

2

ком

1

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

- замена воденице са магнетом
- чишћење кућишта протокомера и
тест под притиском
- тест мерења – броја импулса

4

Сервисирање електромагнетних
вентила
- чишћење електромагнетних
вентила и замена неисправних
делова

5

Сервисирање неповратних
вентила за агресивне медије
- замена заптивача и других
неисправних делова
- чишћење кућишта неповратног
вентила и тест под притиском

6

Сервисирање дифузора за
убризгавање
натријумхипохлорита:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

7

Сервисирање дифузора за
узорковање резидуала:
- чишћење дифузора и замена
неисправних делова

8

Сервисирање енергетике:

9

Сервисирање хидрауличних
деоница:

- провера електричних компоненти,
чишћење и дотезање спојева
- калибрација контролне јединице
аутоматског дозирног система

- провера исправности хидрауличних
деоница и у случају појаве цурења,
замена неисправних делова цеви и
фитинга

10

Сервисирање компензатора
притиска
- провера функционисања и
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чишћење компензатора притиска

11

ком

Сервисирање ручних вентила
- провера исправности и чишћење

4

Напомена:
Јединичном ценом обухваћена је услуга сервиса и резервни делови.
Спецификацијом је обухваћено сервисирање опреме на годишњем нивоу.
Укупан број прегледа током године је два.
Произвођач опреме која се сервисира и одржава је Сигма д.о.о. из Куле.
Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
____________________________
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