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П О З И В  

за доставу понудe 

 

Назив добављача: ___________________________ 

Адреса: _____________________________________ 

ПИБ: _________________, Мат.бр.: ___________________ 

Контакт: ___________________________, е-маил: ________________________ 

 

Понуда број __________ Датум ______________ 

 
рб Предмет набавке јм количина Јед. цена без 

пдв у дин. 

Цена укупно без 

пдв у дин. 

1 Услуга одржавања и сервисирања 

деминерализатора воде AQUA WINN 

UNIK 300 са резервним деловима у 

лабораторији, омекшавача воде 

дуплекс са РО системом Aplio 250Hl у  

централној стерилизацији и дуплекс 

омекшивача у котларници 

 

mesec 12 

  

Укупно без пдв-а 

 

 

Пдв 

 

 

Укупно са пдв-ом 

 

 

 
Назив апарата и локација 

AQUA WINN UNIK 300 - лабораторија 

1 Месечно одржавање – преглед апарата и контола квалитета воде 

2 Тромесечно одржавање – замена комплета филтера, који обухватају блок угаљ 

филтер, брикетирани угаљ филтер и механички филтер, јоноизмењивачку микс 

бед масу (20л), УВ лампа 

3 Шестомесечно одржавање – замена РО мембране 

Омекшивач воде дуплекс са РО системом Aplio 250 Xl – централна стерилизација 

1 Месечно одржавање – преглед апарата и контола квалитета воде 

2 Тромесечно одржавање – преглед и по потреби замена резервног дела 

3 Турбина 

4 Вентили in/out 

5 Ињектор 

6 Транспортни мотор 

7 Процесор 

8 Замена филтера 

9 Замена РО мембране (шестомесечно) 
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Омекшивач воде дуплекс – котларница 

1 Месечно одржавање – преглед апарата и контола квалитета воде 

2 Тромесечно одржавање – преглед и по потреби замена резервног дела 

3 Турбина 

4 Вентили in/out 

5 Ињектор 

6 Транспортни мотор 

7 Процесор 

8 Замена филтера 

9 Замена јон масе 

 

 

 

Напомене: 

При месечном одржавању деминерализатора воде AQUA WINN UNIK 300 се врши контрола квалитета 

воде, при чему је потребан квалитет воде проводност <1µСиеменс. 

При месечном одржавању омекшивача воде дуплекс са РО системом Aplio 250 XL се врши контрола 

квалитета воде, при чему потребан квалитет воде мора одговарати потребама стерилизатора Gettinge. 

При месечном одржавању омекшивача воде дуплекс у котларници се врши контрола квалитета воде, 

при чему је потребан квалитет воде „О“ дх. 

 

Место извршења у клиници ГАК „Народни фронт”. 

Давалац услуге је у обавези да врши редовне месечне и, по потреби, тромесечне и шестомесечне 

прегледе апарата, који су прописани од стране произвођача. 

Наручилац ће сукцесивно упућивати захтеве за извршењем, односно испоруком. 

Рок одазива ради извршења је најдуже 3 сата од пријема захтева Наручиоца, на контакте које понуђач 

достави у својој понуди. 

Уградњу резервних делова врши искључиво Давалац услуге. Давалац услуге је дужан да угради 

резервне делове у складу са спецификацијом произвођача опреме. Замењене делове Давалац услуге 

обавезно оставља Наручиоцу. 

Гарантни рок на извршену услугу је најмање 6 месеци од дана извршења исте. 

Гарантни рок на замењене резервне делове је најмање 6 месеци од дана извршене уградње. 

Давалац услуге је у обавези да угради оригиналне резервне делове у складу са упутствима за 

правилну уградњу и одржавање произвођача опреме. 

 

 
Рок за подношење понуде 24.6.2022.  до 9 часова 

Начин подношења понуде javnenabavke@gakfront.org 

Критеријум за оцену понуде Најнижа понуђена цена 

Начин плаћања Одложено, 60 дана 

Начин испоруке / извршења Након пријема наруџбенице, месечно 

Важност понуде 30 дана 
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