ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив органа који
спроводи поступак:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак јавне набавке број 129/2019

Врста предмета:

Добра

Опис предмета набавке,
назив и ознака из
општег речника
набавке:

Набавка набавка чилера за објекат у улици Андрићев венац
број 1.
Назив и ознака из општег речника: Уређаји за климатизацију
39717200-3.
На основу члана 63. став 1. 2. и става 5. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши се
измена конкурсне документације у обрасцу „Спецификација са
структуром понуђене цене“ на страни 30 од 44, у ставци под редним
бројем 2 у тексту дужина чилера уместо 3.100 mm, треба да стоји
5.000 mm.
Потребно је припремити понуду на измењеној страни конкурсне
документације која се налази у прилогу и биће објављена на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Измена конкурсне
документације:

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 30 од 44

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца Спецификације
Ред.
бр.
1
1

2

ОПИС
2
Демонтажа старог чилера, утовар на превозно
средство, одвожење на место које одреди
инвеститор на удаљености до 15 километара и
истовар.
Испорука
уређаја за хлађење – чилера са
ваздушним хлађењем у изведби топлптне пумпе
чији је расхладни капацитет при спољашњој
температури од 35°C, Q=250 kW, температурни
режим воде 7/12 °C , расхладно средство фреон
R410A или R407С или R32 , EER=3,05,
SEER=4,30. Вентилатори ваздухом хлађеног
кондензатора морају да буду фреквентно
регулисани. Максимални ниво буке је 52 dB на
10 метара удаљености. Уређај се испоручује са
антивибрационим постољем и противградном
мрежом. Обавезан flow switch прекидач!
Класа енергетске ефикасности А+/А
Уређај мора да има могућност повезивања
паралелне даљинске команде.
Ради уградње на место са ограниченим
димензијама максимална дужина чилера 5.000
mm, а максимална ширина чилера је 2.500 mm .
________________________*
(уписати назив произвођача)
Чилер који се нуди мора да буде
сертификован по Euroventu.
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