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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе 

за заједничке послове покрајинских органа број:404-178/2017 од 12.07.2017. године 

с а ч и н и л а  ј е  
 
 

ИЗМЕНE И ДОПУНЕ БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –  

КЛИМАТИЗАЦИЈА ВЕЛИКОГ ХОЛА И КАНЦЕЛАРИЈА У ОБЈЕКТИМА У 

НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ, ОБЛИКОВАНУ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ, ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА 

(ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2 И ТО ЗА 

ПАРТИЈУ 1 – КЛИМАТИЗАЦИЈА ВЕЛИКОГ ХОЛА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 

ЈНМВ 29/2017 

 
 

 Врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара – 

климатизација великог хола и канцеларија у објектима у надлежности Управе, обликована у 

више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2, и то за Партију 1 - климатизација 

великог хола Покрајинске владе (ЈНМВ 29/2017), а на следећи начин: 

 

1. У делу II („II - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.“), тачка 1) Врста, техничке карактеристике 

(спецификације), на стр. 4-5/61 КД мења се и гласи: „ 
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Предмет јавне набавке су  добра и то климатизација великог хола Покрајинске владе 

ПОЗ ОПИС 
ЈЕД. 

МЕРЕ 
КОЛ 

1 2 3 4 

Климатизација великог хола Покрајинске владе 

1 

Набавка и испорука кровног уређаја за хлађење (поставља се 

на кров), следећих карактеристика: 

-Номинални капацитет у хлађењу до 18kW 

-Сензибилни капацитет у хлађењу 14,6kW 

-Улазна снага до 6,6 kW 

-Операциони ЕЕП минимум: 2,65 

-Проток ваздуха минимум: 3400 м3/сат 

-Улазна снага вентилатора до: 0,73 kW 

-Екстерни статички притисак:100 до 200 Паскала 

Услови рада: 

-Температура сувог термометра потисног ваздуха до: 270 

целзијуса 

-Температура влажног термометра потисног ваздуха до: 190 

целзијуса 

- влажност потисног ваздуха до: 47% целзијуса 

-Температура сувог термометра спољњег ваздуха минимум: 

350 целзијуса 

-Влажност спољњег ваздуха мин. 22,2% 

-Количина свежег ваздуха: од 10 до 50 % 

-Температура сувог термометра мешаног ваздуха до: 28% 

-Температура влажног термометра потисног ваздуха до:19 % 

-Релативна влажност мешаног ваздуха до: 44 % 

Напајање: 3f/50Hz/410V 

Номинална струја до: 16A  

Полазна струја до: 76A 

Максималне димензије: Д/Ш/В-1780/1150/950 милиметара 

Максимална тежина: 250 кг. 

Уређај треба да је опремљен са ручним спољним ваздушним 

демпером, који омогућава убацивање од 0 до 50% свежег 

ваздуха, електронику са могућношћу прекидања рада система 

ако је филтер или вентилатор опструисан, релејем за екстерни 

приступ провере грешке рада уређаја, класом филтера ЕУ4 и 

програмибилним термостатом (ТХП03). Уређај је TRANE 

ROOFTOP TSH060 или одговарајући. 

ком 2 

2 

Набавка, испорука и монтажа свих потребних уређаја у 

јединствен систем за хлађење: 

- израда бетонског постоља (са хидро изолацијом дела крова)  

димензија 2000х1300х800мм. Марка бетона 35 и арматура Q 

188 

- одговарајућих канала од поцинкованог лима, изолованих и 

обложених лименом облогом од поцинкованог лима 

- флексибилне везе за прикључење канала од поцинкованог 

лима на уређај за хлађење 

- инокс решетке 500х400 мм – 6 комада 

- монтажа уређаја за хлађење (поставља се на кров на 

бетонско постоље) 

- пуштање и проба рада комплетног система 

ком 2 
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 Понуђена добра морају испуњавати минималне критеријуме ЕЕ прописане чланом 

11. и 12. Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у 

поступку јавне набавке добара („Службени гласник РС“, бр. 111/2015). 

 Понуђена добра морају бити нова, некоришћена, испоручена у оригиналном 

фабричком паковању, без оштећења и са приложеном техничком документацијом којом 

се гарантује оригиналност производа и упутством за употребу. 

 Предмет набавке подразумева набавку, испоруку, уградњу и пуштање у рад клима 

уређаја. 

Због специфичности монтаже и места уградње препоручује се понуђачима да 

пре сачињавања понуде изврше увид на лицу места, односно увид у локацију уградње 

добара. Заказивање за увид на лицу места се врши на телефон 021/487 4111 или 

063/1087344 сваког радног дана (понедељак-петак) - контакт особа  Жељко Чанак. 

 

ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ: 

Понуђена добра морају испуњавати све захтеване и наведене карактеристике. Као доказ 

да понуђени кровни уређај за хлађење (добра наведена на позицији 1) има тражене 

карактеристике понуђачи су као саставни део своје понуде ДУЖНИ да доставе: 

1. КАТАЛОГ ПРОИЗВОЂАЧА ИЛИ ПРОИЗВОЂАЧКУ ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ са 

јасном назнаком врсте/марке и типа понуђеног кровног уређаја за хлађење (добра 

наведена на поз. 1) и наведеним карактеристикама добара, а ради утврђивања да 

ли понуђена добра испуњавају тражене карактеристике. Уколико каталог обухвата 

више производа, у каталогу је потребно маркирати или на неки други јасан начин 

означити које добро се нуди 

или  

2. ИЗЈАВУ ПРОИЗВОЂАЧА ДОБАРА (НЕ ПОНУЂАЧА, ВЕЋ ПРОИЗВОЂАЧА) потписана и 

оверена печатом, која садржи технички опис понуђеног кровног уређаја за 

хлађење (добра наведена на поз. 1), а којом се на несумњив и недвосмислен 

начин потврђује да понуђени кровни уређај за хлађење има тражене 

карактеристике.“ 

 

2. У делу II („II - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.“), тачка 3) Начин, рок и место испоруке, на 

стр. 5-6/61 КД мења се и допуњује и гласи: 

 
3.1. Рок за испоруку и уградњу добара: 

Максималан рок за испоруку, уградњу и пуштање у рад добара је 80 календарских 

дана од дана закључења уговора.  

Рок за испоруку, уградњу и пуштање у рад добара је елемент критеријума, чији је начин 

пондерисања детаљно описан у делу V, тачка 1) конкурсне документације.  

Напомена: уградња клима уређаја може да се врши само ван радног времена Наручиоца 

(радно време Наручиоца је понедељек - петак од 08:00 до 16:00 часова).  

Изабрани понуђач има право на продужетак рока за испоруку, уградњу и пуштање у рад 

клима уређаја у следећим случајевима: 

- у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време 

закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна 

непогода, мере државних органа, настанак у току извођења радова околности које нису 

биле предвиђене планско-техничком документацијом (појава клизишта, подземних вода, 

веће улегнуће земљишта и сл.), 

- у случају да Наручилац правовремено не обезбеди техничке, просторне и друге 

неопходне услове за уградњу добара  
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- у случају да мора да престане или застане са уградњом добара по писменом налогу 

Наручиоца, а због активности у објекту у коме је потребно да се уграде добра или због 

других разлога који су на страни Наручиоца. 

 

3.2. Место испоруке и уградње: Испорука се врши на адресу Наручиоца - Нови Сад, 

Булевар Михајла Пупина 16, магацин Наручиоца. Понуђач је дужан да добра пренесе до 

магацина Наручиоца. Уградња се врши на крову зграде Покрајинске владе, у Новом 

Саду, Булевар Михајла Пупина 16.“ 

 

 

3. Део V (V - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА) на стр. 20-21/61 КД мења се и 

гласи: „ 

1. критеријум и елементи критеријума на основу којих се додељује уговор: 

Критеријум за доделу уговора у поступку јавне набавке добара – климатизација великог 

хола и канцеларија у објектима у надлежности Управе, обликованом у више посебних, 

истоврсних целина (партија) од 1 до 2, и то за Партију 1 - климатизација великог хола 

Покрајинске владе (ЈНМВ 29/2017) је економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума економски најповољније понуде су: 

1. рок испоруке, уградње и пуштања у рад (РИУ) – максимум 20 пондера 

2. цена (Ц) – максимум 80 пондера 

Укупан број пондера (БП) = РИ + Ц 

 

1. РОК ИСПОРУКЕ, УГРАДЊЕ И ПУШТАЊА У РАД (РИУ) 

Оцењивање и пондерисање понуда према овом елементу критеријума ће се вршити на 

следећи начин: 

ПОНУЂЕНИ РОК ИСПОРУКЕ БРОЈ ПОНДЕРА 

Испорука, уградња и пуштање у рад клима уређаја у року 

до 30 календарских дана од дана закључења уговора 
20 пондера 

Испорука, уградња и пуштање у рад клима уређаја у року 

од 31 до 40 календарских дана од дана закључења 

уговора 

15 пондера 

Испорука, уградња и пуштање у рад клима уређаја у року 

од 41 до 50 календарских дана од дана закључења 

уговора 

10 пондера 

Испорука, уградња и пуштање у рад клима уређаја у року 

од 51 до 60 календарских дана од дана закључења 

уговора 

5 пондера 

Испорука, уградња и пуштање у рад клима уређаја у року 

од 61 или више календарских дана од дана закључења 

уговора 

1 пондер 

 

Максимално дозвољени рок за испоруку, уградњу и пуштање у рад клима уређаја је 80 

(осамдесет) календарских дана од дана закључења уговора. У случају да је понуђен 

дужи рок од максимално дозвољеног таква понуда ће бити одбијена. 

 

2. ЦЕНА (Ц)  

Оцењивање и пондерисање понуда према овом елементу критеријума ће се вршити 

применом следеће формуле: 

 Цмин 

Ц= ----------------- х 80  

 Цпон 

Ц – број пондера  
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Цмин – најнижа понуђена укупна цена без ПДВ међу свим одговарајућим и 

прихватљивим понудама 

Цпон – понуђена укупна цена без ПДВ у оквиру понуде која се оцењује 

 

2. елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 

једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом: 

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, елемент 

критеријума на основу којега ће Наручилац извршити доделу уговора је „рок испоруке, 

уградње и пуштања у рад“ и то тако што ће понуђач који је понудио краћи рок испоруке, 

уградње и пуштања у рад имати предност у додели уговора. Уколико су понуђачи који 

имају исти број пондера, понудили такође и исти рок испоруке уградње и пуштања у рад, 

Наручилац ће доделу уговора извршити применом критеријума гарантни рок за добра и 

уградњу и то тако што ће предност уговор доделити понуђачу који је понудио дужи 

гарантни рок за добра и уградњу. Уколико су предметни понуђачи, понудили и 

идентичан гарантни рок, Наручилац ће доделу уговора извршити путем жреба и то на 

следећи начин: 

- Наручилац ће упутити позив свим понуђачима да присуствују поступку жребања. 

- поступак жребања водиће Комисија за јавну набавку и исти ће се обавити у 

просторијама Наручиоца у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16; 

- Комисија ће у присуству понуђача припремити кутију и физички идентичне коверте у 

којима ће бити папири са именима понуђача чије су понуде имале исти број пондера, 

исти рок испоруке, уградње и пуштања у рад и исти гарантни рок  

-Жребање ће бити обављено тако што ће један члан Комисије за јавну набавку 

извршити извлачење једне коверте, извадити папирић из исте и прочитати назив 

понуђача који је извучен 

- Понуђач који први буде «извучен» у жребу имаће предност у додели уговора 

- О жребању ће се сачинити посебан записник и исти ће се доставити свим понуђачима.“ 

 

3. У делу VI (VI - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ) на страни 23-25/61 КД 

постојећи Образац понуде (Образац VI/1) замењује се са новим обрасцем понуде који је 

дат у наставку и који гласи: „ 



7 / 22 

 

 

 

VI/1 - НОВ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –  

КЛИМАТИЗАЦИЈА ВЕЛИКОГ ХОЛА И КАНЦЕЛАРИЈА У ОБЈЕКТИМА У 

НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ, ОБЛИКОВАНУ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ, ИСТОВРСНИХ 

ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2 И ТО ЗА 

ПАРТИЈУ 1 – КЛИМАТИЗАЦИЈА ВЕЛИКОГ ХОЛА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 

на основу Позива за подношење понуда  објављеног на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs дана 17.07.2017. године  

 

ЈНМВ 29/2017 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (подаци из извода АПР) 

Пословно име: 

 

 

 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Адреса седишта: 

Општина: 

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 

Општина: 

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

 

Адреса за пријем електронске 

поште: 

 

Матични број:  

ПИБ:  

Претежна делатност: 

Шифра делатности:  

 

Назив делатности: 

Назив банке и  

број рачуна: 

 

 

Телефон:  

Овлашћено лице 

за потписивање уговора: 

 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/
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Интернет страница на којој су 

докази из чл.77. ЗЈН јавно доступни 

(уколико се не достављају уз 

понуду): 

  

Понуђач је уписан у Регистар 

понуђача: ДА НЕ 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:  

- самостално 

- као заједничка понуда групе 

понуђача:* 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

*навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуду 

- као понуда са подизвођачем: 

Назив и седиште: 

Проценат укупне 

вредности набавке која ће 

се поверити поизвођачу: 

Део предмета набавке који 

ће извршити подизвођач: 

   

   

   

НАПОМЕНА:  
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца понуде 
обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из групе 
понуђача.  

•Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца 
понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачима.  

 

3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

Рок важења понуде је ____________ дана од дана отварања понуда 
(напомена: не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Предмет: КЛИМАТИЗАЦИЈА ВЕЛИКОГ ХОЛА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 

Укупна цена без ПДВ: 
 

 

Понуђач је у систему ПДВ: ДА НЕ 

Укупна цена са ПДВ: 
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Начин и услови плаћања:   
(напомена: ако понуђач тражи 
аванс, максимално дозвољени износ 
аванса је 50% од укупне цене без 

ПДВ) 

АВАНС: ДА / НЕ (заокружити) и то у износу од 

_________% од укупне цене без ПДВ што износи 

_____________________ динара. 

Ако понуђач тражи аванс: Плаћање аванса се врши, 

након закључења уговора и предаје средства 

обезбеђења за повраћај авансног плаћања, и то у року 

од 15 дана од дана пријема исправно сачињеног 

предрачуна за уплату аванса, а остатак уговорене цене 

након извршења свих уговорених обавеза (испоруке и 

уградње добара и пуштања у рад), и то у року до 45 

дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и 

пратеће документације. 

Ако понуђач не тражи аванс плаћање укупно уговорене 

цене се врши након извршења свих уговорених обавеза 

(испоруке и уградње добара и пуштања у рад), и то у 

року до 45 дана од дана пријема исправно сачињеног 

рачуна и пратеће документације. 

Рок испоруке, уградње и 

пуштања у рад: 
(напомена: не може бити дужи од 
80 календарских дана од дана 

закључења уговора) 

рок испоруке, уградње и пуштања у рад добара је 

____________ календарских дана од дана закључења 

уговора  
(напомена: овај рок је елемент критеријума) 

Место испоруке и уградње: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, магацин 

Наручиоца. Понуђач је дужан да добра пренесе до 

магацина Наручиоца. 

Уградња се врши на крову објекта зграде Покрајнске 

владе, у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16. 

Гарантни рок за добра и 

уградњу: 
(напомена: минимум 2 године) 

Гарантни рок је ___________________ и почиње да 

тече од дана сачињавања  записника о извршеној 

уградњи клима уређаја. 

Понуђач у току трајања 

гарантног периода врши 

редован сервис два пута 

годишње, и ти трошкови 

падају искључиво на терет 

понуђача 
(заокружити да ли понуђач нуди 
ову опцију или не) 

ДА НЕ 

 

 

ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 

   потпис овлашћеног лица 
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4. У делу VI (VI - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ) на страни 30-32/61 КД 

постојећи Образац табеларни део понуде (спецификација) (Образац VI/4) замењује се са 

новим обрасцем табеларни део понуде који је дат у наставку и који гласи: „ 
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VI/4 - НОВ ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –  

КЛИМАТИЗАЦИЈА ВЕЛИКОГ ХОЛА И КАНЦЕЛАРИЈА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ, ОБЛИКОВАНУ У ВИШЕ 

ПОСЕБНИХ, ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2 И ТО ЗА 

ПАРТИЈУ 1 – КЛИМАТИЗАЦИЈА ВЕЛИКОГ ХОЛА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 

ЈНМВ 29/2017 

П
О

З
 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена 

опреме  

по јед. 

мере  без 

ПДВ 

Цена 

уградње 

по јед. 

мере без 

ПДВ 

Укупно 

опремa 

без ПДВ 

Укупно 

уградња 

без ПДВ 

Укупно 

без ПДВ 

Назив 

произвођача, 

марка, тип, 

модел који се 

нуди 

1 2  3 4 5 6 7=4х5 8=4х6  9=7+8 10 
Климатизација великог хoла покрајинске владе 

1 

Набавка и испорука кровног 

уређаја за хлађење (поставља 

се на кров), следећих 

карактеристика: 
-Номинални капацитет у хлађењу до 
18kW 
-Сензибилни капацитет у хлађењу 
14,6kW 
-Улазна снага до 6,6 kW 
-Операциони ЕЕП минимум: 2,65 
-Проток ваздуха минимум: 3400 
m3/сат 
-Улазна снага вентилатора до: 0,73 
kW 
-Екстерни статички притисак:100 до 
200 Па 
Услови рада: 
-Температура сувог термометра 
потисног ваздуха до: 270 целзијуса 
-Температура влажног термометра 
потисног ваздуха до: 190 целзијуса 
- влажност потисног ваздуха до: 47% 
целзијуса 
-Температура сувог термометра 
спољњег ваздуха минимум: 350 
целзијуса 
-Влажност спољњег ваздуха мин. 
22,2% 
-Количина свежег ваздуха: од 10 до 
50 % 

ком 2      
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-Температура сувог термометра 
мешаног ваздуха до: 28% 
-Температура влажног термометра 
потисног ваздуха до: 19 % 
-Релативна влажност мешаног 
ваздуха до: 44 % 
Напајање: 3f/50Hz/410V 
Номинална струја до: 16A  
Полазна струја до: 76 A 
Максималне димензије: Д/Ш/В-
1780/1150/950 mm 
Максимална тежина: 250 кг. 
Уређај треба да је опремљен са 
ручним спољним ваздушним 
демпером, који омогућава убацивање 
од 0 до 50% свежег ваздуха, 
електронику са могућношћу 
прекидања рада система ако је 
филтер или вентилатор опструисан, 
релејем за екстерни приступ провере 
грешке рада уређаја, класом филтера 
ЕУ4 и програмибилним термостатом 
(ТХП03). Уређај је TRANE ROOFTOP 

TSH060 или одговарајући 

2 

Набавка, испорука и монтажа 

свих потребних уређаја у 

јединствен систем за 

хлађење: 

- израда бетонског постоља 

(са хидро изолацијом дела 

крова)  димензија 

2000х1300х800мм. Марка 

бетона 35 и арматура Q 188 

- одговарајућих канала од 

поцинкованог лима, 

изолованих и обложених 

лименом облогом од 

поцинкованог лима 

- флексибилне везе за 

прикључење канала од 

поцинкованог лима на уређај 

за хлађење 

- инокс решетке 500х400 мм – 

ком 2      ///////////// 
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6 комада 

- монтажа уређаја за хлађење 

(поставља се на кров на 

бетонско постоље) 

- пуштање и проба рада 

комплетног система 

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ: ______________ дин 
     М.П. ______________________ 

              потпис овлашћеног лица 
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4. У делу VII - МОДЕЛ УГОВОРА на страни 40-45/61 КД постојећи Модел уговора 

замењује се са новим Моделом уговора који је дат у наставку и који гласи: „ 
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VII - НОВ МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

НАПОМЕНА: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља 

садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен уговор о јавној набавци. 
МОДЕЛ УГОВОРА уговора ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ, ОВЕРАВАЈУ И ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ, ОН 
ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ. 

 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА –  

КЛИМАТИЗАЦИЈА ВЕЛИКОГ ХОЛА И КАНЦЕЛАРИЈА У ОБЈЕКТИМА У 

НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ, ОБЛИКОВАНОЈ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ, ИСТОВРСНИХ 

ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2 И ТО ЗА 

ПАРТИЈУ 1 – КЛИМАТИЗАЦИЈА ВЕЛИКОГ ХОЛА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 

 Редни број јавне набавке: ЈНМВ 29/2017 

 

         закључен дана __________________. године, у Новом Саду, између: 

                                   

 1. Управе за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар 

Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа в.д. директора Горан 

Ћато, и 

 2. ________________________________________________________________ 
(скраћено пословно име) 

из _____________________________, ул.  ___________________________ бр.____, 

(у даљем тексту: Добављач), кога заступа 

_________________________________________________. 

                             (функција и име и презиме) 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 2. Групе понуђача коју чине: 

     

2.1_____________________________________________________  из _____________, 
                            (скраћено пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, и 

          

2.2_____________________________________________________  из _____________, 
                            (скраћено пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____,  

 

2.3_____________________________________________________  из _____________, 
                           (скраћено пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, 

 

(у даљем тексту:Добављач), а коју заступа ____________________________________. 
                                                                                    (име и презиме) 

 На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од 

_____________ 2017. године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се 

сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача  

буде_____________________________ директор ________________________________    
                   (име и презиме)                                           (скраћено пословно име из АПР)             
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______. 

 Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно 

Наручиоцу за извршење преузетих обавеза. 
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Подаци о Наручиоцу:           Подаци о Добављачу:  

ПИБ: 100716377 ПИБ:  

Матични број: 08034613 Матични  број:  

Број рачуна: 
840-30640-67 

Управа за трезор 

 Број рачуна и 

 назив банке: 

 

Телефон: 021/487 4075 Телефон:  

Факс: 021/557 004 Факс:  

E-mail: office.uprava@vojvodina.gov.rs E-mail:  

                                                                                            

Основ уговора:  

Број ЈН: 404-178/2017 

Редни број ЈН: ЈНМВ 29/2017 

Датум објављивања Позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца  

17.07.2017. год 

Број и датум одлуке о додели уговора: Уписује Наручилац пре закључења уговора 

Понуда Добављача деловодни број: ___________ од  _________ 2017.год (уписује 

Наручилац пре закључења уговора) 

 

 ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је набавка добара и то климатизације великог хола 

Покрајинске владе (у даљем тексту: добра), која је предмет јавне набавке спроведене 

од стране Наручиоца у оквиру поступка јавне набавке мале вредности редни број 

ЈНМВ 29/2017. 

 Предмет уговора подразумева набавку, испоруку, уградњу и пуштање у рад 

клима уређаја. 

Добра која се испоручују и уграђују морају бити нова, некоришћена, испоручена 

у оригиналном фабричком паковању, без оштећења са приложеном техничком 

документацијом којом се гарантује оригиналност производа и упутством за употребу. 

 Врста, количина, квалитет и цена добара утврђени су према Позиву Наручиоца 

објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, Техничкој 

спецификацији из Конкурсне документације број:404-178/2017-П1 (у даљем тексту: 

Техничка спецификација) и прихваћеној Понуди Добављача деловодни 

број:____________ од _____________2017. године (у даљем тексту: Понуда).     

Техничка спецификација и Понуда чине саставне делове овог Уговора. 

 

ЦЕНА 

Члан 2. 

 Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену које је Добављач 

дао у Понуди. 

 Уговорне стране су сагласне да укупна уговорена цена износи 

________________ динара без ПДВ. 

Уговорена цена је фиксна и непроменљива и обухвата све трошкове које 

Добављач има приликом реализације овог уговора. 

mailto:office.uprava@vojvodina.gov.rs
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НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

                                                              Члан 3. 

Рок за испоруку, уградњу и пуштање у рад клима уређаја је ____________ 

календарских дана од дана закључења Уговора.  

Уградња и пуштање у рад врши се ван радног времена Наручиоца. 

Изузетно рок из става 2. овог члана продужава се на захтев Добављача: 

- у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у 

време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга 

елементарна непогода, мере државних органа, настанак у току извођења радова 

околности које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом (појава 

клизишта, подземних вода, веће улегнуће земљишта и сл.), 

- у случају да Наручилац правовремено не обезбеди техничке, просторне и друге 

неопходне услове за уградњу добара  

- у случају да мора да престане или застане са уградњом добара по писменом 

налогу Наручиоца, а због активности у објекту у коме је потребно да се уграде добра 

или због других разлога који су на страни Наручиоца. 

Захтев за продужење уговореног рока за испоруку, уградњу и пуштање у рад 

добара Добављач упућује у писменој форми Наручиоцу, који ценећи околности 

наведене у захтеву одлучује о продужењу рока. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писани 

споразум. 

Добављач се обавезује да ће за извршење испоруке и уградњу клима уређаја 

одредити искључиво стручна лица, која су обучена за уградњу и сервисирање клима 

уређаја. 

До момента испоруке добра, ризик случајне пропасти или оштећења добара 

сноси Добављач. 

Место испоруке: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, магацин Наручиоца. 

Место уградње: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања добара, и преноса 

добара до магацина Наручиоца падају на терет Добављача. 

 

НАЧИН, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Наручилац је дужан да Добављачу исплати уговорену цену из члана 2. став 2. 

овог уговора на следећи начин: 

- авансно _________% од укупне цене без ПДВ што износи 

_____________________ динара након закључења уговора и предаје средства 

обезбеђења за повраћај авансног плаћања и то у року од 15 дана од дана пријема 

исправно сачињеног предрачуна за уплату уговореног аванса; 

- преостали износ уговорене цене након извршења свих уговорених обавеза 

(испоруке и уградње добара и пуштања у рад), и то у року до 45 дана од дана пријема 

исправно сачињеног рачуна и пратеће документације (исправно сачињен рачун, 

обострано потписана отпремница, обострано потписан записник о квантитативном и 

квалитативном пријему добара и обострано потписан записник о извршеној уградњи 

клима уређаја). 

(*напомена: овај став се примењује уколико понуђач тражи аванс) 

 

Наручилац је дужан да Добављачу исплати уговорену цену из члана 2. став 2. 

након извршења свих уговорених обавеза (испоруке и уградње добара и пуштања у 

рад), и то у року до 45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и пратеће 

документације (исправно сачињен рачун, обострано потписана отпремница, обострано 

потписан записник о квантитативном и квалитативном пријему добара и обострано 

потписан записник о извршеној уградњи клима уређаја) 

(*напомена: овај став се примењује уколико понуђач не тражи аванс) 
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Предрачун и рачун из става 1. овог члана морају да буду насловљени на 

Наручиоца: УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 21000 Нови Сад 

Булевар Михајла Пупина 16, ПИБ 100716377, матични број 08034613, број рачуна 840-

30640-67, Управа за трезор. 

     Добављач је дужан да приликом издавања предрачуна и рачуна поступи у 

складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност. 

Начин плаћања: вирмански на рачун Добављача број ____________________ 

код ________________________ банке у _____________________________. 

 

Члан 5. 

Уколико Добављач не изврши своју обавезу која се односи на испоруку, уградњу 

и пуштање у рад добара у уговореном року одређеном у члану 3. став 1. овог уговора, 

а под условом да до тога није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више 

силе, дужан је да за сваки дан задоцњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 

износ од 2% од укупне цене без ПДВ, с тим да укупан износ уговорне казне за 

задоцњење не може прећи 10% укупне цене без ПДВ из члана 2. став 2. овог уговора. 

 Уговорна казна из става 1. овог члана почиње да се рачуна од првог наредног 

дана од дана истека уговореног рока испоруке, уградње и пуштање у рад добара и 

рачуна се до дана испуњења уговорене обавезе, а најдуже до дана у коме вредност 

обрачунате уговорне казне достигне 10% укупне цене без ПДВ. 

 Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да 

захтева накнаду штете. 

 У случају да је кашњење у испоруци добара и/или у уградњи и пуштању у рад 

добара дуже од дозвољеног које је наведено у ставу 1. овог члана, Наручилац може 

раскинути уговор и наплатити депоновано средство обезбеђења за добро извршење 

посла и средство за повраћај авансног плаћања. 

 

КОНТРОЛА КВАНТИТЕТА И КВАЛИТЕТА 

                                                              Члан 6. 

 Квалитативну и квантитативну контролу добара представник Наручиоца ће 

вршити приликом пријема добара уз присуство представника Добављача, на месту 

истовара, односно испоруке добара.  

Приликом испоруке добара представник Наручиоца и представник Добављача 

потписују Записник о квантитативном и квалитативном пријему добара и отпремницу, 

чиме се потврђује да је Добављач испоручио добра која су у погледу асортимана и 

количине у складу са уговореним.  

Представник Наручиоца је дужан да приликом примопредаје испоручена добра 

на уобичајени начин прегледа.  

У случају да је Добављач знао или могао знати за недостатак, Наручилац има 

право да се на те недостатке позове, односно да их рекламира и када није извршио 

своју обавезу да добра прегледа.  

Уколико се приликом испоруке добара установи било какав недостатак или 

неисправност у погледу квалитета, односно квантитета, Наручилац је дужан да о томе 

сачини Записник о рекламацији и без одлагања га (непосредном предајом или путем 

маила или факса) достави Добављачу, а Добављач се обавезује да записнички 

утврђене недостатке у квалитету и/или квантитету добара отклони и/или да испоручи 

нова добра најкасније у року од 5 дана од дана пријема записника о рекламацији. 

Након извршене уградње и пуштања у рад добара представник Наручиоца и 

представник Добављача потписују Записник о извршеној уградњи клима уређаја, којим 

се потврђује да је Добављач уградио, односно монтирао добра и да је извршио 

пуштање у рад клима уређаја. 

Ако се након уградње добара покаже неки недостатак који се није могао открити 

уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да сачини записник о рекламацији и без 

одлагања га (непосредном предајом или путем mail-a или факса) достави Добављачу, 
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који је дужан да те недостатке отклони у року од 5 дана од дана пријема записника о 

рекламацији. 

 Ако Добављач у уговореном року не може да отклони недостатке констатоване у 

Записнику о рекламацији, Наручилац има право да наплати средство обезбеђења за 

добро извршење посла. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

Члан 7. 

Добављач предаје Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења уговора, као 

средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања безусловну, неопозиву, наплативу 

по првом позиву бланко соло меницу серије ____________* (уписује Наручилац пре 

закључења уговора) са меничним овлашћењем на износ који је једнак уговореном 

авансу, са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора 

и правдање аванса, и која је регистрована у Регистру меница Народне банке Србије. 

Добављач предаје Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења уговора, као 

средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза и то за добро извршење посла, 

безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло меницу серије 

____________* (уписује Наручилац пре закључења уговора) са меничним овлашћењем 

на износ од 10% од вредности уговора без пдв, са роком важности који је 30 дана дужи 

од дана окончања реализације уговора, која је регистрована у Регистру меница 

Народне банке Србије. 

Добављач предаје Наручиоцу у депозит, приликом сачињавања Записника о 

квантитативном и квалитативном пријему добара, као средство обезбеђења за 

отклањање недостатака у гарантном року, безусловну, неопозиву, наплативу по првом 

позиву бланко соло меницу серије ______________* (уписује Наручилац) са меничним 

овлашћењем на износ од 10% од вредности уговора без пдв, са роком важности који је 

5 дана дужи од најдужег гарантног рока, која је регистрована у Регистру меница 

Народне банке Србије. 

Добављач, приликом предаје меница и меничних овлашћења, предаје и картон 

депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице из става 1., 

става 2. и става 3. овог члана. 

 Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да 

може реализовати депоноване бланко соло менице у случају да не изврши своју 

обавезу из Уговора која се односи на уговорену цену, квалитет, квантитет добара, као 

и на рок испоруке, уградње и пуштања у рад добара, односно уколико не отклони 

утврђени недостатак или не изврши сервис у гарантном року или не испуни неку другу 

уговором утврђену обавезу. 

 

ГАРАНТНИ РОКОВИ 

          Члан 9. 

Гарантни рок за добра и уградњу је __________________________ и почиње да 

тече од дана сачињавања  Записника о извршеној уградњи клима уређаја.  

Уколико је након уградње добара, због уочених недостатака, извршено 

отклањање недостатака или уградња другог добра, гарантни рок почиње да тече 

поново од дана поправке, односно поновне уградње. 

Добављач је дужан да у току трајања гарантног периода врши редован сервис 

два пута годишње, и ти трошкови падају искључиво на терет Добављача. 

Добављач је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке или 

неисправности, који се уоче у гарантном року, као и после истека гарантног рока 

уколико потичу од скривених мана. 
 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

         Члан 10. 
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 Овај уговор се закључује на одређено време, и то до обостраног извршења 

уговорених обавеза. 

 

 

         Члан 11. 

 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису 

дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим 

односима, као и других прописа који регулишу ову материју. 

  

         Члан 12. 

  Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а 

у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у 

Новом Саду. 

 

         Члан 13. 

 Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац 

задржава 6 (шест) примерака, а Добављач 2 (два) примерка. 

 

 

 

              ЗА НАРУЧИОЦА                         ЗА ДОБАВЉАЧА 

м.п. ________________________                  м.п.   _________________________ 

                  Горан Ћато 
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5. У делу VIII - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 9) захтеви у 

погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних 

других околности од којих зависи прихватљивост понуде, на стр. 51-53/61 КД 

мења се и допуњује и гласи:  

„9. захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као 

и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде: 

9.1. Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача. 

 

9.2. Услови и рок плаћања: Наручилац дозвољава авансно плаћање и то максимум до 

50% од уговореног износа без ПДВ. 

Ако понуђач тражи аванс: Плаћање аванса се врши након закључења уговора и 

предаје средства обезбеђења за повраћај авансног плаћања и то у року од 15 дана од 

дана пријема исправно сачињеног предрачуна за уплату аванса, а остатак уговорене 

цене након извршења свих уговорених обавеза (испоруке и уградње добара и пуштања 

у рад), и то у року до 45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и пратеће 

документације. 

Ако понуђач не тражи аванс плаћање укупно уговорене цене се врши након извршења 

свих уговорених обавеза (испоруке и уградње добара и пуштања у рад) и то у року до 

45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и пратеће документације.  

 

9.3.1. Рок за испоруку и уградњу добара: 

Максималан рок за испоруку, уградњу и пуштање у рад добара је 80 календарских 

дана од дана закључења уговора.  

Рок за испоруку, уградњу и пуштање у рад добара је елемент критеријума, чији је 

начин пондерисања детаљно описан у делу V, тачка 1) конкурсне документације.  

Напомена: уградња клима уређаја може да се врши само ван радног времена 

Наручиоца (радно време Наручиоца је од 08:00 до 16:00 часова).  

Изабрани понуђач има право на продужетак рока за уградњу добара и пуштање у рад 

клима уређаја у следећим случајевима: 

- у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време 

закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна 

непогода, мере државних органа, настанак у току извођења радова околности које нису 

биле предвиђене планско-техничком документацијом (појава клизишта, подземних 

вода, веће улегнуће земљишта и сл.), 

- у случају да Наручилац правовремено не обезбеди техничке, просторне и друге 

неопходне услове за уградњу добара  

- у случају да мора да престане или застане са уградњом добара по писменом налогу 

Наручиоца, а због активности у објекту у коме је потребно да се уграде добра или због 

других разлога који су на страни Наручиоца. 

 

9.3.2. Место испоруке и уградње: Испорука се врши на адресу Наручиоца - Нови 

Сад, Булевар Михајла Пупина 16, магацин Наручиоца. Понуђач је дужан да добра 

пренесе до магацина Наручиоца. Уградња се врши на крову зграде Покрајинске владе, 

у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16. 

 

9.4. Гарантни рокови: 

Гарантни рок за испоручена добра и уградњу је минимум 2 (две) године. Гарантни рок 

почиње да тече од дана обостраног потписивања записника о извршеној уградњи 

клима уређаја. 

Изабрани понуђач је дужан да у току трајања гарантног периода врши редован сервис 

два пута годишње, чији трошкови падају искључиво на терет изабраног понуђача. 
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9.5. Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:  

Понуда ће се се одбити као неприхватљива и у следећим случајевима: 

•   уколико не достави неки од елемената који су одређени као обавезни део понуде и 

наведени у Табели 1, одн. Табели 2, одн. Табели 3 која је дата у тачки 2., подтачка 2.1. 

Упутства понуђачима како да сачине понуду 

•  уколико понуди кровни уређај за хлађење (добра наведена на поз. 1) чије 

карактеристике не испуњавају захтеване карактеристике, наведене у техничкој 

спецификацији 

 уколико не прихвати захтев Наручиоца да у току трајања гарантног периода врши 

редован сервис два пута годишње, чији трошкови падају искључиво на терет 

изабраног понуђача 

 рок важења понуде: рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана 

јавног отварања понуда. Уколико понуда има рок важења краћи од 30 дана од дана 

јавног отварања биће одбијена. 

 сви рокови морају бити прецизно одређени. Наручилац неће прихватити непрецизно 

одређене рокове као што су нпр. одмах, по договору, од – до, и сл.) и таква понуда 

ће се сматрати неприхватљивом.“ 

 

Измене и допуне конкурсне документације се без одлагања објављују на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Управе за заједничке послове покрајинских 

органа.  

Измене и допуне су саставни део конкурсне документације и понуђачи су дужни да 

понуде сачињавају у складу са Изменама и допунама конкурсне документације. 

Понуђачи су дужни да као саставни део своје понуде доставе нове обрасце који су 

садржани и дати у овим изменама и допунама конкурсне документације и то следеће: 

- Нов образац понуде 

- Нов табеларни део понуде 

- Нов Модел уговора 

у супротном ће њихова понуда бити одбијена. 

 

       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


