
ИЗМЕНА И ДОПУНА 

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 2. и 5. Закона о јавним набавкама 

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

врши се измена Конкурсне документације у делу који се 

односи на образац „СПЕЦИФИКАЦИЈА СА 

СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ“.  
Измењене стране од 36-41 конкурсне документације налазе се 

у прилогу.  

Потребно је да уважите извршене измене Конкурсне 

документације и понуду поднесете на измењеним странама. 

 Измена ће бити објављена на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца. 

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

Због наведених измена Наручилац ће продужити рок за 

подношење понуда. 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЋЕНЕ ЦЕНЕ 

 
А- СТАНДАРДНЕ ЈЕДИНИЦЕ: 
 
Уређаји морају да поседују минимално две врсте заштитних елемената од наведених: 
- Филтер са активник угљем 
- Филтер који неутралише прашину 
- Јонизатор 
- Плазма филтер 
- Био филтер 
- Нано силвер филтер 
-  
Основне карактеристике уређаја, које морају поседовати понуђене јединице: 
- ЕКО ГАС R410А 
- Класа енергетске ефикасности А/А 
- Врста компресора - ротациони 
- Мах ниво буке унутра /споља - 48/56 dB(А) 
- Опсег рада: - 7 °С при грејању, + 43°С при хлађењу 
Додатне функције: лед дисплеј, позадинско светло на даљинском управљачу, тајмер, sleep мод (режим мировања), могућност хлађења уз 
смањену потрошњу енергије, самодијагностика, ауто рестарт, далјински управлјач 
 
Б – ИНВЕРТЕРСКЕ ЈЕДИНИЦЕ 

  

Сви уређаји који се нуде морају да буду сертификовани по EUROVENTU 

Основне карактеристике уређаја, које морају поседовати све понуђене јединице: 

- ЕКО ГАС R410А или R32 

- Класа енергетске ефикасности А++/А+ 

- Мах ниво буке унутра /споља - 47/57 dB(А) 

Додатне функције за клима уређаје – позиције 1 - 4:  

- Уграђен Wi-Fi  

- Аутоматско укланјанје микроскопских честица прашине уклјучујући и ултра-фину прашину (миниму за позиције 1 и 2) 

- Аутоматско чишћенје клима уређаја 

- Могућност брзог хлађења и брзог загревања 

- Режим тихог рада 

- Енергетски дисплеј 
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Опсег рада: - 10°С при грејању, + 48°С при хлађењу (позиције 1 – 4) 

                      - 18°С при грејању, + 48°С при хлађењу (позиције 5 – 11) 

 

 С обзиром да ће се сингл сплит клима уређаји у неким просторијама користити као једино грејно тело, неопходно је да имају декларисани 

капацитет на температурама из комплетног опсега рада. Као доказ доставити oдштампане делове из Техничке документације, документацију 

(Инженјерску кнјигу, PDB,...) приложити у елекронском облику (CD / USB) 

 

 

В – ЗИДНИ МУЛТИ ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ 

  

Сви уређаји који се нуде морају да буду сертификовани по EUROVENTU 

Уређаји морају да поседују додатне функције:  

- Дуготрајни периви филтер 

- Самодијагностика 

- Аутоматско чишћенје клима уређаја 

- Слееп мод 

- Тајмер 

Основне карактеристике уређаја, које морају поседовати понуђене јединице: 

- ЕКО ГАС R32 

- Класа енергетске ефикасности А++/А+ 

- Мах ниво буке унутра /споља - 46/54 dB(А) 

-    Опсег рада: - 18°С при грејању, + 48°С при хлађењу 

 

 

Техничка документација 

 
Понуђач је дужан да уз понуду достави каталог произвођача преведен на српски језик и коме су видно обележени уређаји који се 

нуде. 
Техничка документација која се доставља посебно за сваку марку, модел и тип клима уређаја мора да са садржи све потребне податке који су 
предвиђени чланом 8. Правилника о означавању енергетске ефикасности уређаја за климатизацију (Службени гласник РС број 24/14). 
Класа енергетске ефикасности 

Класа енергетске ефикасности клима уређаја односно коефицијент хлађења EER/SEER и коефицијент грејања COP/SCOP морају да буду у 
складу са: чланом 11. Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара (Службени 
гласник РС број 111/15) 
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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 и каталог уређаја за 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 и каталог уређаја за 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 и каталог уређаја за 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 

  

  

 


