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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Назив наручиоца: Управа за заједничке послове републичких органа  

Адреса наручиоца: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница 

наручиоца: 
www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Отворени поступак број 118/2020 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из општег 

речника набавке: 

Предмет јавне набавке je набавка сплит јединица 

Назив и ознака из општег речника: Уређаји за климатизацију 

39717200-3. 

Измена конкурсне 

документације: 

На основу члана 63. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  врши се 

измена конкурсне документације у поглављу III „ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ“ у тачки 4 „Каталог“ и у поглављу VI у 

обрасцу „СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ 

ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ“ у делу који се односи на Напомену. 

  

Измењене стране конкурсне документације налазе се у прилогу.  

Потребно је да понуду поднесете на измењеним странама 

Конкурсне документације. 

Измена ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца. 

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 
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III 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

  

 

1. Квалитет 

 Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета 

задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве прописане конкурсном 

документацијом који су у складу са важећим Правилником о означавању енергетске 

ефикасности уређаја за климатизацију (Службени гласник РС број 24/14) и Правилником 

о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне 

набавке добара (Службени гласник РС број 111/15). 

 

2. Рок испоруке добара 

Понуђач је дужан да изврши испоруку, монтажу и пуштање у рад 

наручених сплит јединица у року до 48 часова од усменог или писменог захтева 

овлашћеног лица Наручиоца. 

 

3. Начин и место испоруке добара 

Испорука и монтажа добара вршиће се сукцесивно у објектима 

републичких органа. 

 По захтеву Наручиоца, понуђач је дужан да изврши испоруку и монтажу 

и по завршетку радног времена, после 16 часова, викендом и празником. 

Динамику и количину испоруке утврђује овлашћено лице Наручиоца. 

Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке добара достави сву 

потребну пратећу техничку документацију на српском језику (упутство за употребу, 

гарантне листове за новоуграђене сплит јединице и атестну документацију- фабричке 

листове). 

Техничка документација мора да садржи све потребне податке који су 

предвиђени у члану 8. Правилника о означавању енергетске ефикасности уређаја за 

климатизацију (Службени гласник РС број 24/14). 

Уколико се испорука и монтажа, као и редован сервис у гарантном року, 

врше ван територије града Београда, понуђач има право на надокнаду трошкова 

транспорта у износу од 15% прописане цене за литар погонског горива по пређеном 

километру. У наведену надокнаду је укључен и износ путарине. 

 

 4. Каталог 

Понуђач је дужан да у понуди достави каталог произвођача добара која 

нуди за 2018. или 2019. или 2020. годину, са јасно означеним, маркираним типом 

понуђене опреме и техничким карактеристикама у складу са описом датим у обрасцу 

Спецификација са структуром понуђене цене конкурсне документације. 

 

5. Сервисирање 

Понуђач је дужан да у току трајања гарантног периода врши редован 

сервис добара два пута годишње на почетку односно након завршетка сезоне или на 

начин како је то прописао произвођач. 

Редован сервис у гарантном року је урачунат у цену уређаја. 
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Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца спецификације са структуром понуђене цене 

 
А СТАНДАРДНЕ ЈЕДИНИЦЕ - сингл сплит клима уређај - 

Ред. 

бр. 
Назив Произвођач модела 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(5х6) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Сингл сплит клима уређај, 

расхладног капацитета  

9000 BTU 

 ком. 1 

  

 

 

2. 

Сингл сплит клима уређај, 

расхладног капацитета  

12000 BTU 

 ком. 1 

  

 

 

3. 
Сингл сплит клима уређај, 

расхладног капацитета 18000BTU 
 ком. 1 

  
 

 

4. 

Сингл сплит клима уређај, 

расхладног капацитета  

24000 BTU 

 ком. 1 

  

 

 

Укупна цена А:   

Напомена: У цену сингл сплит клима уређаја и инвертерске јединице урачунати набавку, испоруку и монтажу уређаја са свим потребним материјалом за монтажу са 

максималном дужином цеви, напојног кабла и црева за кондензат до 15м1.Монтажа мора да се изврши тако да на фасади буде само спољна јединица, а цеви напојни кабла 

и конденз црево морају да буду унутар просторије у адекватној каналици. Сви неопходни продори морају да се обраде примерено постојећим ентеријерским елементима 

поштујући правило струке. У цену урачунати и редован сервис у гарантном року. Уз понуду обавезно доставити Каталог произвођача добара које нуди за 2018. или 

2019. или 2020. годину, са јасно означеном уређајима који се нуде. 
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Б ИНВЕРТЕРСКЕ ЈЕДИНИЦЕ- сингл сплит, инвертер, клима уређај - 

Ред

. 

бр. 

Назив Произвођач модела 
Јед. 

Мере 
Кол. 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(5х6) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Стандардни зидни сингл сплит, инвертер, 

клима уређај, расхладног капацитета 9000 

BTU 

 ком. 1     

2. 

Стандардни зидни сингл сплит, инвертер, 

клима уређај, расхладног капацитета 12000 

BTU 

 ком. 1     

3. 

Стандардни зидни сингл сплит, инвертер, 

клима уређај, расхладног капацитета 

18000BTU 

 ком. 1     

4. 

Стандардни зидни сингл сплит, 

инвертер,клима уређај, расхладног 

капацитета 24000 BTU 

 ком. 1     

5. 

Сингл сплит, инвертер, 

клима уређај са парапетном унутрашњом 

јединицом, расхладног капацитета 9000 BTU 

 ком. 1     

6. 

Сингл сплит, инвертер, 

клима уређај са парапетном унутрашњом 

јединицом, расхладног капацитета 12000 

BTU 

 ком. 1     

7. 

Сингл сплит, инвертер, 

клима уређај са парапетном унутрашњом 

јединицом, расхладног капацитета 18000 

BTU 

 ком. 1     

8. 

Сингл сплит, инвертер, 

клима уређај са парапетном унутрашњом 

јединицом, расхладног капацитета 24000 

BTU 

 ком. 1     

9. 

Сингл сплит, инвертер, 

клима уређај са плафонском касетном  

унутрашњом јединицом, расхладног 

капацитета 12000 BTU 

 ком. 1     
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В 
ЗИДНИ МУЛТИ ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ 

Ред. 

бр. 
Назив Произвођач модела 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а (5х6) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом (5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Спољна мулти инвертерска јединица са 

три унутрашње јединице приближног 

капацитета 5,3/6,3 kW 

 

ком. 1 

     

2. 

Спољна мулти инвертерска јединица са 

три унутрашње јединице приближног 

капацитета 8,8/10,1 kW 

 

ком. 1 

    

3. 
Унутрашња јединица 07 капацитета 

7000 BTU 

 
ком. 1 

    

4. 
Унутрашња јединица 09 капацитета 

9000 BTU 

 
ком. 1 

    

5. 
Унутрашња јединица 12 капацитета 

12000 BTU 

 
ком. 1 

    

6. Пумпа за одвод кондензата 
 

ком. 1 
    

10. 

Сингл сплит, инвертер, 

клима уређај са плафонском касетном  

унутрашњом јединицом, расхладног 

капацитета 18000 BTU 

 ком. 1     

11. 

Сингл сплит, инвертер, 

клима уређај са плафонском касетном    

унутрашњом јединицом, расхладног 

капацитета 24000 BTU 

 ком. 1     

Укупна цена Б:   

Напомена: У цену сингл сплит клима уређаја и инвертерске јединице урачунати набавку, испоруку и монтажу уређаја са свим потребним материјалом за монтажу са 

максималном дужином цеви, напојног кабла и црева за кондензат до 15м1.Монтажа мора да се изврши тако да на фасади буде само спољна јединица, а цеви напојни кабла 

и конденз црево морају да буду унутар просторије у адекватној каналици. Сви неопходни продори морају да се обраде примерено постојећим ентеријерским елементима 

поштујући правило струке. У цену урачунати и редован сервис у гарантном року.  Уз понуду обавезно доставити Каталог произвођача добара које нуди за 2018. или 

2019. или 2020. годину, са јасно означеном уређајима који се нуде. 
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В 
ЗИДНИ МУЛТИ ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ 

Ред. 

бр. 
Назив Произвођач модела 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а (5х6) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом (5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Црево за одвод кондензата Ø 6   м. 1     

Укупна цена В:   

Напомена: У цену мулти инвертер клима уређаја и инвертерске јединице урачунати набавку, испоруку и монтажу уређаја са свим потребним материјалом за монтажу са 

максималном дужином цеви, напојног кабла и црева за кондензат до 60 м1. Монтажа мора да се изврши тако да на фасади буде само спољна јединица, а цеви, напојни кабл 

и конденз црево морају да буду унутар објекта у адекватним каналицама. Сви неопходни продори морају да се обраде примерено постојећим ентеријерским елементима 

поштујући правило струке. У цену урачунати и редован сервис у гарантном року. Уз понуду обавезно доставити Каталог произвођача добара које нуди за 2018. или 

2019. или 2020. годину, са јасно означеном уређајима који се нуде. 

 
Г НАБАВКА НЕСПЕЦИФИЦИРАНИХ ДОБАРА 

Ред. 

бр. Назив  

Укупна цена 

без ПДВ-а  

Укупна цена са 

ПДВ-ом  

1 2 3 

1. 

Напомена: Наручилац није у могућности да предвиди сва потребна добра, већ је извршио процену 

потенцијалног износа опредељеног за ову намену. Набавка неспецифицираних  добара, по посебном захтеву 

Наручиоца, обрачунава се кроз рачун продавца 

400.000,00 

 

 

Укупно ( Табела А + Табела Б + Табела В + Табела Г ) без ПДВ-а  

Укупно ( Табела А + Табела Б + Табела В + Табела Г ) са ПДВ-ом  

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 

 


