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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара – климе и 

климатизација просторија, ЈНМВ 12/2017 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe мале вредности добара – климе и 

климатизација просторија  

 

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 24.03.2017. 

године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – климе и климатизација 

просторија (ЈНМВ 7/2017), у оквиру кога је поставило следећа питања: 

1. „Поштовани, 

молимо Вас да нам појасните: 

На страни 4.  

2)1) врста, техничке карактеристике (спецификација) 

А – Сплит системи инвертер величине 12 

У опису стоји: 

Номинални капацитет ХЛ/ГР: 2,5кw/3,8кw 

 

Питање гласи: да ли је у питању инвертер величине 12 или 9? 

По карактеристикама 2.5 кw на хлађењу, а то је карактеристика више за инвертер 

величине 9.“ 

2. „Да ли се сви клима уређаји из јавне набавке ЈНМВ 12/2017 монтирају на 

једном објекту- локацији или на више локација?“ 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације 

или појашњења: 

  

1. Одговор на питање је садржан у Измени конкурсне документације 

која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

2. Уградња клима уређаја се врши у просторијама Наручиоца, а према  

распореду који да Наручилац. Све локације за уградњу клима се налазе у Новом 

Саду у кругу од 5 километара удаљености од зграде Покрајинске владе, Булевар 

Михајла Пупина 16.  

 

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева. 

   

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

   1. Милена Јаснић, члан 

2. Весна Марић, члан 

 3. Жељко Чанак, члан 

  4. Маја Стојичић, члан 


