
 

 

 

 

 

 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку у отвореном поступку бр. 37/2018 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 

услуга бр. 37/2018 - Набавка, испорука и уградња лифта у објекту „Курсалон“ Специјалне 

болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности добара, Наручилац чини 
следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности добара, број 37/2018 – Набавка, испорука и уградња 

лифта у објекту „Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Наручилац врши измене техничких карактеристика лифта. Накнадним сагледавањем 

простора за лифт и на основу степена заввршености послова на реконструкцији објекта уз 

консултацију са пројектантима и стручним надзором констатовано је да на објекту није 

могуће извести водонепропусну јаму у корисној дубини од 1500мм и да је доградња 

машинске просторије уз окно лифта у приземљу проблематична због услова ПП заштите и 

услова вентилације. Због напред наведеног, врше се измене техничких карактеристика  

 

Спецификација лифта 

Основне карактеристике лифта: 

Врста лифта:   путнички лифт у складу са EN 81.20/EN81.21 

Систем погона:  2:1 

Носивост:   300 кг; 

Брзина дизања:  0.4 m/s; 

Брј станица/прилаза:  2/3 

Висина дизања:  H=3,47 m 

Погон лифт:   у машинској просторији доле поред возног окна 

 

Карактеристике возног окна: 

Возно окно:   бетонско 

Димензије:    1370x1500 mm 

Јама возног окна:  280мм 

Задња станица:  4000mm 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Карактеристике кабине 

Врста кабине: метална, пролазна под углом од 180 степени од инокса 

спуштен плафон, индиректна расвета, рукохват од 

инокса, огледало на бочној страни, нужно светло 

(паник), под гума димензија 900x1250x2075 mm (до 

спуштеног плафона) 

Димензије кабине:  

Ширина (A)  900 mm 

Дубина (B) 1250mm 

Висина (H)   2075 mm (до спуштеног плафона) 

 

Карактеристика врата 

Кабинска врата:    

Тип:     2 ком, аутоматска бус, санитарни инокс 

 Димензије:   800/2000мм 

 

Прилазна врата:  

Тип:    3 ком. једна лева и двоја десно,  

полуаутоматска, epoxy RAL 7032 

 Димензије:   800/2000мм 

 

Карактеристике команде, сигнализација: 

Команда:   микропроцесоркса, Simplex, сабирна на доле 

Сигнализација:   пријем позива, дигитални индикатор позиције кабине  

     на главној станици и у кабини, стрелице смера вожње 

 

Карактеристике команде, сигнализација: 

Погонско постројење:  хидроагрегат са цилиндром 

Пречник клипа (d):   Ø80x5x2000mm 

Цевовод:    R1A 3/4“ (армирано гумено црево) 

Врста уља:    H-LP 46 

Проток пумпе  (Q):   550 l/min 

Снага електромотора (P)  4.4 kW 

Номинала струја ел. мотора (In) 15.1 A 

 струја при Δ/Y стратовању  (Im) 22.35 A 

осигурачи    3x25 A (топљиви) 

вођице кабине:   ˪ 89x62x16 mm 

 

У Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  01.10.2018. године 


