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I ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

БРОЈ: 404-195/2016 
за јавну набавку добара – набавка клима уређаја 
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На основу члана 63. став 1. закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 

број 124/2012, 14/15 и 68/15), 

Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за заједниччке 

послове покрајинских органа број 404-195/2016 од 24.10.2016. године 

п р и п р е м и л а   ј е 
 

 

 

 

I ИЗМЕНУ  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

БРОЈ: 404-195/2016 

за јавну набавку добара – набавка клима уређаја 

ЈНМВ 33/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) У конкурсној документацији у делу 6. Обрасци који чине саставни део понуде,  

Образац 6.1. Табеларни део понуде мења се  и гласи: 
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НОВИ ОБРАЗАЦ 

 

6.1. ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА 

ЈНМВ 33/2016 

Р. 

Бр. 
ОПИС 

Јед. 

мере 
Количина 

Цена 

опреме 

по 

јединици 

мере без 

ПДВ 

Цена 

уградње 

по 

јединици 

мере без 

ПДВ 

Укупно 

опремa 

без ПДВ 

Укупно 

уградња 

без ПДВ 

Укупно 

без ПДВ 

Назив произвођача 

и марка, тип,   

модел и ознака ЕЕ 

који се нуди 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A СПЛИТ СИСТЕМ инвертер величине 12 

1 Набавка и испорука сингл-сплит 
клима уређаја, зидни модел, 
инвертер, следећих карактеристика: 

Номинални капацитет ХЛ/ГР: 
2,5kW/3,8kW 
Улазна снага ХЛ/ГР: 1,08kW/1,00kW 
напајање: ~1/220-240V/50Hz 
Проток ваздуха: 750 м3/сат 
Коефициент искориштења ХЛ.:EER 

3.24 

Коефициент искориштења ГР.:COP 
3.80 
Енергетска класа ХЛ/ГР: А++/А+ 
Температурни опсег рада ХЛ/ГР:  од -
10 до+48ºC/ од -10 до +24 ºC 
Расхладно средство: гас R410A 

Макс.укупна дужина инсталација: 
15м 
Максимални ниво буке унутрашња 
јединица/ спољња јединица: 
41/50dbA. 

Клима мора имати аутоматско 
чишћење и активна контрола 

потрошње.  

ком 5        

2 Монтажа клима уређаја са полагањем 
инсталације Ø16/10 (или 

одговарајуће).  Подразумева 
постављање неопходних инсталација 

ком 5       
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уз потребан број пробоја кроз зид: 
изоловане бакарне, електро 
(негоривим међувезним кабелом) и 
конденз инсталације. Повезивање 
унутрашњих и спољних јединица, 
утрошак ситног потрошног 
материјала, повезивање фреонских, 

елктро и конденз инсталација, 
вакумирање инсталације, сходно 
техничким захтевима. Просечна 
дужина инсталација 10 метара. Кабел 
за напајање и поцинковане носаче 

испоручује добављач. 
Електро напајање (прикључницу за 

унутрашњу јединицу) обезбеђује 
наручилац. 

Б СПЛИТ СИСТЕМ величине 12 

1 

Набавка и испорука сингл-сплит 
клима уређаја, зидни модел, 
следећих карактеристика: 

Номинални капацитет ХЛ/ГР: 
3,6kW/3,7kW 
Улазна снага ХЛ/ГР: 1,12kW/1,02kW 
Номинална струја ХЛ/ГР:5,1/4,7А 

Максимална улазна потрошња:1,45 
kW 

напајање: ~1/220-240V/50Hz 
Проток на унутрашњој јединици 
(Hi/Mi/Lo): 500/450/380 м3/сат 
Коефициент искориштења ХЛ.:EER 
3.21 
Коефициент искориштења ГР.:COP 
3.63 

Маса нето унутрашње јединице до: 
10кг  
Маса нето спољње јединице до: 30кг  

Температурни опсег рада:  од -
7до+43ºC  
Расхладно средство: гас R410A 
Максимална дужина цеви: 10м 

Максимална висинска разлика: 5м 
Максимални ниво буке унутрашња 
јединица (Hi/Mi/Lo): 40/37/34dbA.  

ком 12       
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Максимални ниво буке спољња 
јединица: 50dbA. 
Клима мора имати ауто рестарт 
(уколико се клима уређај угаси услед 
нестанка електро напајања, када се 
поново успостави електро напајање 
уређај мора аутоматски почети са 

радом у предходно подешеном 
режиму).  

2 

Монтажа клима уређаја по комаду 
систему кључ у руке. Подразумева 

постављање неопходних инсталација 

уз потребан број пробоја кроз зид: 
изоловане бакарне, електро 
(негоривим међувезним кабелом) и 
конденз инсталације. Повезивање 
унутрашње и спољашње јединице, 

утрошак ситног потрошног 
материјала, повезивање фреонских, 
елктро и конденз инсталација, 
вакумирање инсталације, сходно 
техничким захтевима. Дужина 
инсталација 10 метара. Кабел за 
напајање и поцинковане носаче 

испоручује добављач. 
Електро напајање (прикључницу за 
унутрашњу јединицу) обезбеђује 
наручилац. 

ком 12       

УКУПНО БЕЗ ПДВ:  

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ:  

ПДВ _______ %   

УКУПНО СА ПДВ:  

 
                                                                                                                                                                 ПОНУЂАЧ 

                                                                                                                  
                                                                                                                                    М.П. ________________________________ 
                                                                                                                                                    (потпис овлашћеног лица ) 
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом на НОВОМ 

ОБРАСЦУ. 

 

 

Измена Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним 

набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

Јелена Шкорић, члан 

Љиљана Бањац, члан 

Жељко Чанак, члан 

 


