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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 
68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 43/17 МВ број 19089-6/17 
од 18.10.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН 43/17 МВ број 
19089-7/17 од 18.10.2017. године, припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за јавну набавку мале вредности  
– Клима уређај за систем салу – 

ЈН 43/17 МВ 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП „Информатика“ Нови Сад  
Адреса: Булевар цара Лазара 3, Нови Сад 
Интернет страница:  www.nsinfo.co.rs/javnabavke 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ЈН 43/17 МВ су добра – Клима уређај за систем салу. 
Назив и шифра из општег речника набавки: Уређаји за климатизацију - 39717200. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није резервисана јавна набавка. 
 
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
Не спроводи се електронска лицитација. 
 
7. Контакт (лице или служба)  
Служба за контакт: Служба за комерцијалне послове – јавне набавке. 
Е - mail адреса: javne.nabavke@nsinfo.co.rs односно број факса: 021/528-014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke
mailto:javne.nabavke@nsinfo.co.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈН 43/17 МВ су добра – Клима уређај за систем салу. 
Назив и шифра из општег речника набавки: Уређаји за климатизацију - 39717200. 
 
2. Партије 
Набавка није обликована по партијама. 
 
3. Врста оквирног споразума 
Наручилац не спроводи јавну набавку ради закључења оквирног споразума. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

Образац број 1 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
Клима уређај за систем салу 

 
Због повећања количине ИТ опреме, честих испада и неисплативих поправки старог резервног 
система климатизације у дата центру на локацији Душана Васиљева, постојећи систем 
прецизне климатизације се надограђује – проширује. 
 
Постојећи резервни систем климатизације (каналска клима) се демонтира и одлаже у складу са 
прописима. 
 
Предвиђено је да се нови систем прецизне климатизације повеже у паралелни рад са 
постојећим примарним системом климатизације, клима орман произвођача Schneider ознаке 
Uniflair ТИП SDAV06001 расхладне снаге 18кW. У складу са техничком спецификацијом 
предметне јавне набавке, потребно је предвидети и систем за паралеловање рада два система, 
новозахтеваног и постојећег. 
 
Потребно је извршити модификацију усисних и издувних канала у дата центру тако да клима 
системи могу да их користе у редундатном режиму или у режиму сабирања снаге. Обухватити 
обе просторије дата центра а напајање извести тако да се нови систем климатизације напаја са 
Б гране електро развода. 
 

За опрему коју нуди у оквиру понуде, Понуђач мора доставити оригиналну техничку 
документацију у папирној форми, којом се доказују захтеване минималне техничке 
карактеристике система за прецизну климатизацију. Техничка документација мора бити на 
српском или енглеском језику. 

Поднесена понуда мора да садржи оригиналну техничку документацију, из које се може 
проверити усаглашеност са спецификацијом и треба да садржи техничку документацију са 
описима опреме предложеног система. 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ОДРЖАВАЊЕ  
 

Неопходно је до све предметне машинске  опреме, која се напаја из система 
беспрекидног напајања, пројектовати и извести формирати нове напојне кабловске трасе на 
бази кабловских регала, чврстих металних цеви за заштиту каблова и пластифицираних 
гибљивих металних црева, као и потребне трасе за развод машинских инсталација. Због 
формирања електро и машинских траса неопходно је извршити детаљан увид у постојеће 
стање инсталација и опреме на локацији Душана Васиљева 8. (траса машинских инсталација, 
електроенергетских инсталација, диспозиција и димензије опреме) и на основу тога израдити 
Пројекте за извођење, у коме ће се извршити димензионисање, прорачун, избор опреме и 
израдити електро и машинске шеме инсталација и креирати комплетно пројектно решење. 

 
 
Место и датум:         М.П.                             Понуђач: 

 
 _____________________              ____________________  
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Образац број 1-2 

 

 

Инсталацију треба пројектовати и извести у свему према важећим стандардима, 
техничким условима и важећим прописима. Сав употребљени материјал мора бити потпуно 
нов, опрема која се испоручује мора бити испитана, а сви монтажни радови се морају обавити 
стручном радном снагом.  

Сва оштећења настала на објекту и другим претходно изведеним инсталацијама, а која 
проистекну из радова на инсталацији, Извођач предметних радова је дужан да отклони о своме 
трошку. 

При избору опреме Пројектант треба да уважи захтев да новоуграђена опрема треба да 
својим карактеристикама одговара већ примењеној опреми на локацији.  

Извођач радова је у обавези да током израде пројекта доставља Инвеститору своја 
техничка решења у електронском облику ради усаглашања. Након коначног усаглашавања 
документације и договора са Инвеститором, Извођач ће предати ПЗИ у папирној форми (4 
примерка) и електронском облику (у изворним форматима датотека – dwg, *.doc и *.xls). 

Приликом пројектовања и извођења радова, извођач радова је дужан да се консултује 
са представником Инвеститора у вези свих техничких недоумица које има. Наручилац се мора 
сагласити на пројектно решење – ПЗИ, како би се приступило извођењу електро радова. 
Пројектант је одговоран за функционалност и квалитет пројектног решења. 

Понудом предвидети демонтажу и одношење на законом предвиђено место постојећег 
каналског система климатизације, набавка, испорука, монтажа и пуштање у паралелни рад 
новог система прецизне климатизације од стране сертификованих сервисера опреме који се 
нуди, тестирање и подешавање параметара. Припрему постојећег система за паралелни рад са 
новим треба да обаве сертфиковани сервисери постојећег система. Комплетно пуштање у рад 
треба да изврше квалификовани, обучени и овлашћени сервисери, који ће извести проверу 
старог и новог система пре пуштања у паралелни рад, калибрацију параметара према 
захтевима инсталације и само пуштање у рад. 

За сву уграђену опрему Извођач радова је у обавези да достави атестно–техничку 
документацију, гарантне листове, извештаје о испитивању, подешавању и пуштању у рад. 
Такође, неопходно је да буду достављена упутства за одржавање и употребу на српском језику. 

Понуђач ће бити одговоран за одржавање система и понудиће у оквиру понуде 
извођења редовног годишњег сервиса. Понудом предвидети све трошкове редовног годишњег 
сервиса након пуштања система у рад у гарантном периоду који се нуди (минимално 2 године). 
Понуђач треба да достави списак активности које ће бити спроведене током редовног 
одржавања система. 

Понуђач је дужан да обезбеди доказе о постојању овлашћеног сервиса за понуђени  
систем прецизне климатизације. Понуђач је дужан да организује стално доступну сервисну 
подршку, која је доступна у случају квара система.  

 

Место и датум:         М.П.                             Понуђач: 
 
 _____________________              ____________________  
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) – не треба. 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
 
 

1) да испуњава услов финансијског капацитета 

Услов: 

Да Понуђач није у наведеним обрачунским годинама пословао са губитком (2014., 2015. и 
2016.); 
Доказ: 
Доказ испуњености услова: Биланс стања и Биланс успеха за претходне 3 (три) обрачунске 

године (2014., 2015. и 2016. годину). 

 Услов: 
Да понуђач у последњих 12 месеци који претходе објављивању позива за подношење понуда, 
нема евидентираних дана неликвидности. 
Доказ:  
Доказ испуњености услова: Потврда о подацима о неликвидности издата од стране Народне 

банке Србије - Одељења за принудну наплату, за период од годину дана пре дана објављивања 

јавног позива за ову Јавну набавку на Порталу јавних набавки или одштампана потврда са сајта 

НБС. 
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2) да испуњава услов пословног капацитета 

Услов: 

- да у претходне три пословне године (2014., 2015. и 2016. године) има остварен укупан 3-

годишњи промет од најмање 12.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Доказ:  
Доказ испуњености услова: Биланс стања и Биланс успеха за претходне 3 (три) обрачунске 

године (2014., 2015. и 2016. годину). 

Услов: 

- да понуђач поседује сертификат система квалитета EN ISO 9001. 

Доказ: 

Доказ испуњености услова: Фотокопија сертификата система квалитета EN ISO 9001. 

Услов: 

- да понуђач има статус партнера или дистрибутера произвођача клима система који нуди у 

овом поступку јавне набавке, и да је овлашћен од стране произвођача за испоруку, монтажу и 

повезивање клима система који нуди. 

Доказ: 

Доказ испуњености услова: Овлашћење произвођача клима система који се нуди. 

Услов: 

- да понуђач поседује овлашћени сервис клима система постојећег клима система већ 

инсталираног код Наручиоца на који ће бити повезан нови клима систем у паралелни рад. 

Доказ: 

Доказ испуњености услова: Ауторизација произвођача клима система да понуђач поседује 

овлашћени сервис постојећег клима система већ инсталираног код Наручиоца или друго доказ 

којим се доказује да је понуђач овлашћен од стране произвођача постојећег клима система за 

модификације већ инсталиране опреме 

Услов: 

- да понуђач може пружити сервисну подршку за клима систем који нуди (излазак на објекат и 

поправка), од стране сертификованих стручних лица. Понуђач је дужан да организује стално 

доступну сервисну подршку (24x7x365), која је доступна у случају квара система.  

Доказ: 

Доказ испуњености услова: Изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу да ће пружати сервисну подршку (24x7x365) за клима систем који нуди (излазак 

на објекат), од стране сертификованих стручних лица у најкраћем могућем року, не дуже од 24 

сата – попуњен, потписан и оверен Образац број 3-5 

 

Услов: 

- Понуђач је дужан да достави потврде о референцама, којима доказује искуство у протеклих 5 

година (2012, 2013, 2014., 2015. и 2016. године) на испоруци, уградњи и пуштању у рад система 

прецизне климатизације. Потребан услов је да Понуђач има референце, признате од стране 

Наручиоца, у последњих пет година да је испоручио, уградио и пустио у рад минимално 5 

система прецизне климатизације снаге 18кW или веће. 
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Доказ: 

Доказ испуњености услова: Референце се доказују овереном потврдом на обрасцу 3-3 – 

Стручне референце и Обрасцу број 3-4 Референтна листа корисника добара у последњих пет 

година. 

Наручилац има право да не призна референце које се не односе на предметне радове. Системи 

за које се достављају референце морају бити у функционалном стању. 

Понуђач који нуди извођење радова, коме се признају референце, обавезује се да ће и 

изводити те радове. 

Признаваће се референце понуђача и чланова конзорцијума. Референце подизвођача неће се 

признавати.  

Наручилац има право да провери наведене референце и да одбије понуду уколико утврди 

неистинитост података наведених у обрасцима. У том случају Наручилац ће Понуђачу дати 

негативну референцу у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

3) да испуњава услов кадровског капацитета 

Услов: 

- да пре датума објављивања јавног позива Понуђач има у радном односу најмање једно 

стручно лице (дипломирани инжењер машинства) које поседује лиценцу 330 - Одговорни 

пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике 

- да пре датума објављивања јавног позива Понуђач има у радном односу најмање једно 

стручно лице (дипломирани инжењер машинства) које поседује лиценцу 430 - Одговорни 

извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике 

- да пре датума објављивања јавног позива Понуђач има у радном односу најмање једно 

стручно лице, сертификована за рад са понуђеним клима системом од стране произвођача 

опреме; 

Доказ: 

Докази испуњености услова: 
1. Фотокопија одговарајућих М3-А образаца којима се потврђује пријава, промена или 

одјава на обавезно социјално осигурање за сва наведена лица у радном односу са 
траженим звањем и лиценцом. 

2. Фотокопија лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац 
лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком 
Суда части издата лиценца није одузета; 

3. Фотокопија важећег сертификата за стручна лица издата од стране произвођача клима 
система који се нуди; 

4. Изјава понуђача којом потврђује да ће лица са траженим звањем, лиценцом, односно 
сертификатом, која су наведена, бити одговорни извођачи радова, односно сервисери, 
на  предметним пословима. – Образац 3-6 

 
 

4) да испуњава услов техничког капацитета:  

Услов: 

- да понуђени клима систем испуњава захтеване услове техничке спецификације - техничке 

карактеристике и стандарде; 
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Доказ: 

Доказ испуњености услова: Изјава Понуђача о испуњавању услова техничке спецификације 

(техничких карактеристика и стандарда) клима система који се нуди у поступку ове јавне 

набавке. Уз Изјаву је потребно доставити оригинални каталог произвођача, којим се потврђује 

испуњеност техничких карактеристика и стандарда. У каталогу је неопходно на наведеној 

страници, маркирати (означити) место где је предметна техничка карактеристика потврђена. 

Понуде које не буду испуњавале захтеване техничке спецификације сматраће се 

неприхватљивим – Образац 3, 3-1 и 3-2. 

Услов: 

- да понуђени клима систем поседује Декларацију о усаглашености. 

Доказ: 

Доказ испуњености услова: Фотокопија ЕЦ (European Conformity) декларације произвођача 

клима система 

 
1.1. Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће Понуђач извршити преко 
подизвођача. 

 
1.2. Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе Понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

 
1.3. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни Понуђач из групе Понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 

77. став 4. Закона, Понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве Понуђача - Образац 

број 2) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона коју доставља у виду 

неоверене копије.  

 

Уколико понуду подноси група Понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом.  

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођач – Образац број 2-1), потписану од стране овлашћеног 

лица подизвођача и оверену печатом.  

 

Испуњеност појединих додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 76. став 2. Закона, Понуђач доказује достављањем наведених доказа или Изјаве 

којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона, ако се таква изјава тражи конкурсном 

документацијом. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од Понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако Понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 
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Образац број 2 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник Понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив Понуђача] у 
поступку јавне набавке – Клима уређај за систем салу, ЈН 43/17 МВ, испуњава све услове из чл. 
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) –не треба. 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 
 

Место и датум:    М.П.    Понуђач: 
 
___________________               ___________________                                                
   
 

Напомена: Уколико понуду подноси група Понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом.  
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Образац број 2-1 
 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________ [навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке – Клима уређај за систем салу ЈН 43/17 МВ, испуњава све услове из чл. 
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији). 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) – не треба. 

5) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде; 

 
 

 
Место и датум:    М.П.           Подизвођач: 

 
___________________               ___________________                                                
   
 
Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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Образац број 3 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

У складу са чланом 76. став 2. односно члан 77. став 2. тачка 2, подтачка 5. Закона о 
јавним набавкама, у вези са јавном набавком Клима уређај за ситем салу,  ЈН 43/17 МВ се 
наводи следеће: 
У наредној табели неопходно је да Понуђач попуни колону "Техничке карактеристике 
понуђеног клима система" у којој ће навести каталошке вредности техничких карактеристика и 
стандарда клима система којег нуди у поступку ове јавне набавке. Уз Изјаву је потребно 
доставити оригинални каталог произвођача, у коме је неопходно на наведеној страници, 
маркирати (означити) место где је предметна техничка карактеристика односно стандард 
потврђен, односно попунити колону у табели "Потврда – Страница техничког каталога бр:". 

За све техничке карактеристике понуђеног клима система, чије су каталошке вредности боље 
од захтеваних, сматраће се да испуњавају захтеване техничке карактеристике. 

Понуде које не буду испуњавале захтеване техничке спецификације сматраће се 
неодговарајућа. 

Ред 
број 

Опис минимално захтеваних техничких ка-
рактеристика захтеваног клима система 

Техничке карактеристике 
понуђеног клима система или 
потврда услуге са ДА/НЕ 

Потврда – Страница 
техничког каталога 

бр: 

1 

Испорука и монтажа клима уређаја у 
изведби DX ваздухом хлађен следећих 
карактеристика: 

 

 

Произвођач: Schneider electric - Uniflair „или 
одговарајуће“  

Тип: еквивалент типу SDAV06001 
 

Усис ваздуха одозго,  иструјавање на доле у 
дупли под  

Расхладни капацитет: 18,0 кW за повратну 
температуру ваздуха од 24 степени и 50% 
рел влаге 

 

Проток ваздуха:                  5.100 m3/h 
 

Ts=35
o
C 

 
Број компресора:                        1 ком 

 
Ел. Снага: 5.3 Kw/ 9.0 A - компресор 
Вентилатор 0,9 kW  

Димензије клима уређаја: 1200x450 mm, 
висина 1750 mm, маса 285 kg  

Расхладни флуид:                        R 410 A 
 

EC вентилатор са континуално променљивим 
бројем обртаја  

Напајање:                              400 V/3/50 Hz 
 

clock картица 
 

TCP/IP адаптер 
 

 
Место и датум:    М.П.    Понуђач: 

 
_________________________      _______________________ 
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Образац број 3-1 

 

Кориснички терминал pCO1 
 

 

Ауторестарт 
 

Клима уређај је предвиђен да ради у опсегу 
спољашњих температура од -15 до 45 

o
C  

Клима орман је потребно повезати са 
постојећим клима орманом у синхронизован 
рад и гарантовати поуздан рад. Потребно је 
остварити ротацију у рад клима уређаја, старт 
на аларм уређаја у погону као и на аларм 
високе температуре или прекида напајања 
радног уређаја. Паралеловање извести на 
начин на који је то предвидео произвођач 
постојећег и новозахтеваног клима система. 

 

Клима орман се испоручује комплет са  

ваздушним кондензаторима  следећих 

минимално захтеваних техничких 

карактеристика: 

 
 

Тип:еквивалент CAP0801 
 

 

Потрошња ел. енергије:    не већа од    
3x0,15Kw  

Кондензатор је са променљивим бројем 
обртаја (континуална регулација кондезације)  

Кондензатори се монтирају на у дворишту 
објекта у висини просторије која се 
климатизује  

 

Расхладни флуид: R 410 A 
 

2 

Испорука и монтажа лименог усмеривача од 
поцинкованог лима комплет са неопходним 
спојним и заптивним материјалом. Усмеривач 
се уграђује испод клима уређаја. 

 
 

3 

Испорука и монтажа носача клима уређаја од 
кутијастих челчних носача. Носач се монтира у 
дупли под  

 
 

Димензије носача 1200 x 450 x 300 mm 
 

Динемзије кутијастог профила 40x40x3 mm 
 

4 

Испорука и монтажа бакарних цевовода за 
фреонску инсталацију следећих димензија:  

 
f  16 mm 

 
f  18 mm 

 

5 

За гас за заваривање, лукове, редуцире, 
ослонце цеви, пасту и жицу за заваривање те 
остали ситан заптивни и потрошни материјал 
узима се 50 % од предходне позиције 

 
 

 
Место и датум:    М.П.    Понуђач: 

 
 

_________________________      _______________________ 
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Образац број 3-2 

6 

Испорука и монтажа изолације фреонских 
цеви које се воде кроз дупли под - само 
потисна цев. Изолација је са парном браном 
комплет са неопходним тракама за лепљење 
спојева, лепком и осталим помоћним 
материјалом следећих карактеристика:  

 

 

Произвођач: "Армстронг" „или одговарајуће“ 
 

Тип:  AF 
 

Димензија: 
 

f  16 mm 
 

7 

Испорука и монтажа подконструкције од 
челичног профила (конструкција мора бити 
очишћена, одмашћена, заштићена са два 
премаза основне и једним премазом масне 
боје) намењене за ношење кондензатора.  

 
 

8 

Испорука и монтажа цевовода за одвод 
кондензата од полипропиленских цеви 
комплет са неопходним фитингом и споњим и 
заптивним материјалом: 

 

 
Произвођач:"AQATERM" „или одговарајуће“ 

 
Тип: "Fusiotherm" SDR 11 „или одговарајуће“ 

 
Димензија: 

 
DN32 

 

9 
Испорука и монтажа канала за одсис ваздуха 
израђених од Alp канала  

 

B ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 
 

 

1 
Демонтажа постојеће каналске климе, 
одношење на за то Законом предвиђено 
место 

 
 

2 
Транспорт и уношење клима уређаја до 
локације за уградњу. Клима уређај се монтира 
на I спрату објекта 

 
 

3 

Пуштање клима уређаја у рад комплет са : 
 

 

Подешавањем параметера рада 
 

Сачињавањем чек листе уређаја 
 

Провером притисака фреона 
 

Умрежавањем уређаја 
 

4 
Пратећи грађевински радови - пробијање 
отвора за пролаз цевовода  

 

5 
Завршни радови, чишћење објекта и предаја 
радова инвеститору  

 

Уз Изјаву је потребно доставити оригинални каталог проузвођача, којим се потврђује 

испуњеност техничких карактеристика и стандарда. У каталогу је неопходно на наведеној 

страници, маркирати (означити) место где је предметна техничка карактеристика потврђена. 

Понуде које не буду испуњавале захтеване техничке спецификације сматраће се 

неприхватљивим. 

Место и датум:    М.П.    Понуђач: 
 
 

_________________________      _______________________ 
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Образац бр. 3-3 
Назив Купца –корисника добра: 
 
 _______________________________________________ 
 

СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

У складу са чланом 76. став 2. односно члан 77. став 2. тачка 2., подтачка 2., Закона о 
јавним набавкама, a у вези са јавном набавком ЈН 43/17 МВ достављамо следеће податке о 
извршеним радовима на ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Назив инвеститора-
наручиоца 

 

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  

 
Потврђујемо да је ________________________________________________________ 

a) самостално     б) као члан групе понуђача 
 
квалитетно извршио испоруку и уградњу система климатизације 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
снаге ___________ серије ________ произвођача ____________ , серијски број 
уређаја________________________ намењеног за _____________________________ у периоду 
од ______________године до ________ године. 
 
Напомена: дати прецизан опис посла који је изведен и навести тражене датуме. 
Овим се потврђује да је предмет посла изведен у свему по наведеном уговору, да је извршена 
примопредаја објекта и да је објекат у функционалном стању. 
 
Потврда се издаје на захтев _______________________________________________ради учешћа 
у поступку набавке Клима уређај за систем салу, ЈН 43/17 МВ и у друге сврхе се не може 
користити. 
Лице за контакт по овој потврди од стране Наручиоца - инвестиора : ________________ 
број тел: ___________________, електронск пошта ___________________ 
Место __________________ 
Датум__________________ 
 
Да су подаци наведени у потврди тачни својим потписом и печатом, под кривичном и 
материјалном одговорношћу, потврђује: 
 
 Наручилац – инвеститор: 
 М.П 
 ______________________________ 
 потпис овлашћеног лица понуђача 
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Образац број 3-4 
 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА КОРИСНИКА ДОБАРА 
  У ПОСЛЕДЊИХ ПЕТ ГОДИНА  

 
У складу са чланом 76. Став 2. Односно члан 77. Став 2. Тачка 2, Подтачка 2. Закона о 

јавним набавкама, у вези са јавном набавком ЈН 43/17 МВ достављамо следеће податке: 
 

Ред. 
Бр. 

Назив и адреса Наручилац - 
инвеститор  

Година када је 
извршена испорука и 

уградња 

Контакт купца (адреса, 
телефон и е-маил) 

 
1. 
 

   

 
2. 
 

   

 
3. 
 

   

 
4. 
 

 
 

  

 
5. 
 

   

 
Укупно: 

 
 

  

 
НАПОМЕНА: За сваког од корисника добара, наведеног на овој листи, потребно је приложити 
попуњен појединачни образац - Стручне референце (За сваког корисника добара Образац број 
3-3 треба копирати, уредно оверити и потписати од стране Наручилац - инвеститор). 
 
Наручилац - инвеститор у смислу овог обрасца је Наручилац којем је у последњих 5 година  
(2012, 2013, 2014., 2015. и 2016. години) Понуђач квалитетно извршио испоруку и уградњу 
система климатизације.  
 
Потребно је да понуђач има минимум 5 референци. 
 

         

  Место и датум:                                                                       Потпис одговорног лица  понуђача 

                                                                                                 или овлашћеног члана групе понуђача                                                                                                              

            Печат и потпис  

 

                                                                                      ________________________  
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Образац број 3-5 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
(пословни капацитет) 

 
У складу са чланом 76. став 2. односно члан 77. став 2. тачка 2. подтачка 5. Закона о јавним 
набавкама, у вези са јавном набавком Клима уређај за систем салу, ЈН 43/17 МВ: 

 
 
 

____________________________________________________ (уписати име Понуђача) изјављује 
Наручиоцу – ЈКП „Информатика“ Нови Сад, под пуном професионалном, моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу, да ће пружати сервисну подршку (24x7x365) за 
клима систем који нуди (излазак на објекат), од стране сертификованих стручних лица у 
најкраћем могућем року, не дуже од 24 сата која је доступна у случају квара система. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Место и датум:    М.П.    Понуђач: 

 
 

_________________________      _______________________ 
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Образац број 3-6 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
(кадровски капацитет) 

 
У складу са чланом 76. став 2. односно члан 77. став 2. тачка 2. Подтачка 4. Закона о јавним 
набавкама, у вези са јавном набавком Клима уређај за систем салу ЈН 43/17 МВ: 

 
 
 

____________________________________________________ (уписати име Понуђача) изјављује 
Наручиоцу – ЈКП „Информатика“ Нови Сад, под пуном професионалном, моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу, да ће лица са траженим звањем, лиценцом, 
односно сертификатом, која су наведена, бити одговорни извођачи радова, односно 
сервисери, на  предметним пословима. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Место и датум:    М.П.    Понуђач: 

 
 

_________________________      _______________________ 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда и остала документација која се односи на Понуду мора бити на српском језику.  
Документација која се преводи са страног језика мора бити оверена од стране судског тумача. 
Понуђач може да приложи део понуде који се односи на техничке карактеристике, квалитет и 
техничку документацију, као и декларације, спецификације, проспекте, сертификате, потврде, 
овлашћења, извештаје и осталу потребну документацију и на страном језику, без превода и 
овере од стране судског тумача, на начин одређен конкурсном документацијом. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача.  
У случају да понуду подноси група Понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи Понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара број 3, са 
назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку услуга  –  Клима уређај за систем салу,  ЈН 43/17  МВ - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.11.2017. 
године до 9 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће Понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи следеће обрасце: 

1. Потписани и печатом оверени Обрасци број 1 и 1-1 – Врста, техничке карактеристике, 
количина и опис предмета набавке; 

2. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац број 2 –  Изјава Понуђача о 
испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности и 
Образац број 2-1 – Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл 75. Закона у 
поступку јавне набавке мале вредности (овај образац није неопходно доставити 
уколико Понуђач не наступа са подизвођачем);  

3. Попуњени, потписани и печатом оверени Образац број 3, 3-1, 3-2, – Изјава понуђача о 
испуњувању услова техничке спецификације; 

4. Попуњени, потписани и печатом оверени Образац број 3-3 – Стручне референце; 
5. Попуњени, потписани и печатом оверени Образац број 3-4 – Референтна листа 

корисника добара; 
6. Попуњени, потписани и печатом оверени Образац број 3-5 – Изјава понуђача за 

пословни капацитет; 
7. Попуњени, потписани и печатом оверени Образац број 3-6 – Изјава понуђача за 

кадровски капацитет; 
8. Попуњени, потписани и печатом оверени Обрасци понуде: Образац број  4 – Подаци о 

Понуђачу; Образац број  4-1 – Подаци о подизвођачу (овај образац није неопходно 
доставити уколико Понуђач не наступа са подизвођачем); Образац број 4-2 – Подаци о 
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учеснику  у заједничкој понуди (овај образац није неопходно доставити уколико 
Понуђач не наступа са више Понуђача заједно у заједничкој понуди); Образац број 4-
3, – Опис предмета набавке; 

9. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац број 5, 5-1, 5-2 и 5-3– Образац 
структуре цена са упутством како да се попуни; 

10. Потписан и печатом оверен Образац број 6 – Менично писмо – овлашћење за 
корисника бланко соло менице; 

11. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац број 7 – Модел уговора;  
12. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац број 8 – Образац трошкова припреме 

понуде (достављање овог обрасца није обавезно); 
13. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац број 9 – Образац изјаве о независној 

понуди. 
14. Остала документација тражена конкурсном документацијом. 

 
Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да обрасце 
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из групе 
Понуђача или група Понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће потписивати и 
печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 
независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 Закона), који морају бити потписани и 
оверени печатом од стране сваког Понуђача из групе Понуђача. У случају да се Понуђачи 
определе да један Понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се Понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 
3. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање Понуда обавиће Комисија за јавну набавку Наручиоца, на дан истека рока за 
подношење Понуда – 06.11.2017. године са почетком у 13:00 часова, на адреси Наручиоца. 
Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања Понуда, морају Комисији 
Наручиоца поднети посебно писмено овлашћење за учешће у поступку отварања Понуда. 
Достављено писмено овлашћење мора имати свој број, датум, потпис овлашћеног лица и печат 
предузећа као и име лица овлашћеног за учешће у поступку. 
 
4. ПАРТИЈЕ 

Набавка није обликована у партије. 

 
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
6.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 
3 са назнаком:  
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„Измена понуде за јавну набавку добара – Клима уређај за систем салу, ЈН 43/17 МВ - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Клима уређај за систем салу, ЈН 43/17 МВ - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Клима уређај за систем салу, ЈН 43/17 МВ - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Клима уређај за систем салу, ЈН 43/17 
МВ - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача. У случају да понуду 
подноси група Понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи Понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и Понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац број 2-1). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група Понуђача. 
Уколико понуду подноси група Понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се Понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:  

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу Понуђача пред наручиоцем 

- Опис послова сваког од Понуђача из групе Понуђача у извршењу уговора. 
 
У случају да се Понуђачи определе да један Понуђач из групе потписује и печатом оверава 
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава 
под материјалном и кривичном одговорношћу), подаци о Понуђачу треба да буду унети у 
споразумом. 
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Група Понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац број 2-1). 
Понуђачи из групе Понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДА   

10.1. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
Плаћање ће се вршити у року до 45 дана након испостављања фактуре  а у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 
119/2012, 68/2015). 
Понуђач је дужан да у фактури, а приликом фактурисања, обавезно наведе:  
-број набавке; 
-број уговора. 
 
10.2. РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА УГОВОРА 
Рок за реализацију предмета уговора је мах 60 дана од дана потписивања уговора.  
      
10.3. МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБРА 
Објекат ЈКП „Информатика“ Нови Сад на адреси Душана Васиљева број 8, систем сала. 
 
10.4. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
Понуда мора да важи најмање 50 дана од датума отварања Понуда. 
У случају да Понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија. 
 
10.5. РОК ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 
Уговор се закључује истеком рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона 
о јавним набавкама. 
 
10.6. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи 12 месеци од дана ступања на снагу. 

 
11.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које Понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, Понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
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12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Понуђач је, уколико му буде додељен уговор, у обавези да обезбеди Наручиоцу 1 (једну), 
бланко соло меницу за добро извршење уговора, безусловно и неопозиво наплативу, заједно 
са једним, попуњеним, потписаним и овереним Меничним писмом – овлашћењем (Образац 
број 6), (менично писмо - Образац бр. 6 се прилаже и као саставни део понуде). 
Потврду о регистрaцији менице код Народне банке Србије, као и оверене потписе лица 
овлашћених за заступање који су оверени од стране надлежног суда,односно јавног 
бележника (ОП образац), Понуђач је дужан доставити Наручиоцу приликом потписивања 
уговора.  
Менично писмо – овлашћење (Образац 6) за добро извршење уговора мора бити попуњено у 
висини од 10% вредности уговора без ПДВ. 
Наручилац ће имати право да наплати део или пуни износ менице у случајевима када Понуђач 
не извршава своје обавезе на начин предвиђен уговором.  
Меница има рок важења најмање пет дана након истека уговора. 
Нереализована меница за добро извршење уговора биће враћена Извршиоцу 15 дана након 
истека уговора, на његов писмени захтев у року од пет дана од дана пријема захтева. 
 
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на 
располагање. 
Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене јавног 
позива и неће бити доступне ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне 
набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања Понуда, нити у наставку 
поступка или касније. 
Као поверљива Понуђач може означити документа која садрже личне податке које не  садржи 
ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су 
прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви. 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 
словима имају исписано ''ПОВЕРЉИВО'', а испод тога потпис лица које је потписало Понуду. Ако 
се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити 
подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано ''ПОВЕРЉИВО''. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац 
ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов 
представник изнад ознаке поверљивости написати ''ОПОЗИВ'', уписати датум и време и 
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потписати се. Ако Понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, 
Наручилац ће одбити Понуду у целини. 
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 
елемената критеријума и рангирање понуде. 
 
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске 
поште на e-mail javne.nabavke@nsinfo.co.rs или факсом на број 021-528-014, тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкрусној 
докуметанцији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Напомена: Уколико се Захтев за додатним информацијама доставља факсом или мејлом и  
стигне у току радног времена тј. сваког радног дана (од понедљка до петка) у интервалу од 7 
до 15 часова сматраће се да је захтев пристигао истог дана. За захтеве пристигле након 
напред утврђеног времена, сматраће се да су стигли првог наредног радног дана у интервалу 
од 7 до 15 часова. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 43/17 МВ – Клима уређај за 
систем салу. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код Понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће Понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 
(увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
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17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА СА НЕГАТИВНОМ 
РЕФЕРЕНЦОМ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. Закона којим се потврђује 
да понуђач има негативну референцу за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у 
тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 
добро извршење посла издаје се у висини од 15%  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољнија 
понуда“.  
 

Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 

поз. ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
ОЗНАКА 

ЕЛЕМ. КРИТЕРИЈУМА 
МАКСИМАЛАН 
БРОЈ ПОНДЕРА 

1 Понуђена цена  X1 70 

2 Рок за реализацију уговора X2 10 

3 Гарантни рок X3 20 

 УКУПНО  100 

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА (X1) 

На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 70 пондера. Понуђена 
цена је она коју понуђач наведе у Обрасцу понуде. 
Понуђачу који понуди најнижу понуђену цену у динарима без ПДВ-а, доделиће се максималан 
број пондера (70).  
        Цмин 
Пц = ------ Х 70 
        Цпон 
 
где је: 
Цмин – најнижа понуђена укупна цена од свих прихватљивих понуда 
Цпон – укупна цена из понуде која се рангира 

 
2. РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА (X2) 

На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 10 пондера. Рок за 
реализацију уговора је онај који понуђач наведе у Обрасцу понуде. Максимално прихватљив  
рок за реализацију уговора је 60, а минимални 20 дана. Пондери ће се по овом елементу 
критеријума додељивати на следећи начин: 

 Понуђач који понуди максималан рок од 60 дана добиће 0 пондера. 

 Понуђач који понуди краћи рок добиће по 0,25 пондерa за сваки дан до минималних 20 
дана.  

 Понуђач који понуди минимални рок од 20 дана добиће 10 пондера. 
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3. ГАРАНТНИ РОК (X3) 

На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 20 пондера. Гарантни 
рок на сву уграђену опрему и све изведене радове је онај који понуђач наведе у Обрасцу 
понуде. Максимално прихватљив гарантни рок је 60, а минимални 24 месеца. 
 
Број пондера се израчунава на следећи начин: 

 Понуђач који понуди минималан гарантни рок од 24 месеца добиће 0 пондера. 

 Понуђач који понуди максималан гарантни рок 60 месеци добиће 20 пондера. 

 
Осталим понуђачима по овом елементу критеријума доделиће се пондери по формули: 

20 пондера *ОПп /ОПmax 
где је ОПп – понуђени гарантно рок, а ОП,max – највећи понуђени гарантни рок од свих 
понуђених исправних Понуда. 
Овим критеријумом ће се оцењивати гарантни рок . 
 
19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА 
У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ 
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, за избор најповољније понуде биће 
примењен резервни критеријуми. 
Резервни елементи критеријума:  
Разрада критеријума (уколико 2 или више понуђача доставе понуду са истим бројем пондера):  
Уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном ценом, предност при 
додели уговора ће имати понуда са дужим гарантим роком. 
Уколико ни након примене наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће доделити уговор понуђачу који буде извучен путем 
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када 
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које 
имају једнаку најнижу понуђену цену и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац 
ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају једнаку 
најнижу понуђену цену и исти гарантни рок исписати на одвојеним папирима, који су исте 
величине и боје, те ће те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 
чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не присуствују 
овом поступку наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 
20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне 
документације). 
 
21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач. 
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22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца. осим уколико Законом није другачије одређено 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне 
набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149 став 3. и 4., а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог закона. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права. 
   Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на жиро рачун буџета Републике Србије 
број 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 број или ознака јавне набавке, 
сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи 
(број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије, уплати 
таксу од: 60.000 динaрa у поступку јавне набавке мале вредности aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa 
пoднoси прe oтвaрaњa пoнудa. 
Свaкa стрaнкa у пoступку снoси трoшкoвe кoje прoузрoкуje свojим рaдњaмa.  
Aкo je зaхтeв зa зaштиту прaвa oснoвaн, нaручилaц мoрa пoднoсиoцу зaхтeвa зa зaштиту прaвa 
нa писaни зaхтeв нaдoкнaдити трoшкoвe нaстaлe пo oснoву зaштитe прaвa.  
Aкo зaхтeв зa зaштиту прaвa ниje oснoвaн, пoднoсилaц зaхтeвa зa зaштиту прaвa мoрa 
нaручиoцу нa писaни зaхтeв нaдoкнaдити трoшкoвe нaстaлe пo oснoву зaштитe прaвa.  
Aкo je зaхтeв зa зaштиту прaвa дeлимичнo усвojeн, Рeпубличкa кoмисиja oдлучуje дa ли ћe свaкa 
стрaнкa снoсити свoje трoшкoвe или ћe трoшкoви бити пoдeљeни срaзмeрнo усвojeнoм зaхтeву 
зa зaштиту прaвa.  
Стрaнкe у зaхтeву мoрajу прeцизнo дa нaвeду трoшкoвe зa кoje трaжe нaкнaду.  
Нaкнaду трoшкoвa мoгућe je трaжити дo дoнoшeњa oдлукe нaручиoцa, oднoснo Рeпубличкe 
кoмисиje o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa.  
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O трoшкoвимa oдлучуje Рeпубличкa кoмисиja. Oдлукa Рeпубличкe кoмисиje je извршни нaслoв.  
Поступак заштите права Понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са Понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У 
случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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Образац број 4 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку – Клима уређај за 
систем салу ЈН 43/17 МВ: 
 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив Понуђача:  
 

Адреса Понуђача:  
 

Матични број Понуђача  
 

Порески идентификациони број Понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса Понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна Понуђача и назив банке:  
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

Заокружити начин подношења понуде 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ (навести назив и седиште свих Понуђача) 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

Врста правног лица (Заокружити) 

   а) Микро предузеће  

   б) Мало предузеће  

   в) Средње предузеће  

   г) Велико предузеће  

   д) Гигантско предузеће 

   е) Физичко лице  

 
Место и датум:    М.П.    Понуђач: 

 
___________________               ___________________                                                 
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Образац број 4-1 

 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они Понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
 

Место и датум:                                                           Потпис одговорног лица  Понуђача 
                                                                                                     или овлашћеног члана групе Понуђача 
                                                                                                                           Печат и потпис   

 
_______________________________ 
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Образац број 4-2 
 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они Понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког Понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
 
 

Место и датум:                                                        Потпис одговорног лица  Понуђача 
                                                                                              или овлашћеног члана групе Понуђача 
                                                                                                                    Печат и потпис   

 
                                                                                                                                            
______________________________                                                                                  
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Образац број 4-3 
 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Клима уређај за систем салу, ЈН 43/17  МВ: 
 
 

УСЛОВИ ПОНУДЕ САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

Укупна цена без ПДВ-а 
(Цена из Обрасца структуре цена ) 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 
(Цена из Обрасца структуре цена ) 

 

Услови плаћања 

(као у поглављу V, тачка 10, подтачка 10.1) 

 

Рок за реализацију предмета уговора 
(као у поглављу V, тачка 10, подтачка 10.2.) 

 

Место испоруке добра 
(као у поглављу V, тачка 10, подтачка 10.3.) 

 

Рок важења понуде 

(као у поглављу V, тачка 10, подтачка 10.4.) 

 

Рок закључења уговора 

(као у поглављу V, тачка 10, подтачка 10.5.) 

 
 

Tрајање уговора 

(као у поглављу V, тачка 10, подтачка 10.6.) 

 

 

Напомена: 
Колона Садржај понуде се попуњава подацима из колоне Услови понуде. 
 
 

Место и датум:    М.П.    Понуђач: 
 
___________________               ___________________                                                
 
Напомене: 
Уколоко понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
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Образац број 5 

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Табела1 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. мере кол. 
Јед. цена 
без ПДВ 

Укупна 
цена без 

ПДВ 

A 
   

  

1 

Израда  Пројекта за извођење – ПЗИ комплетног 
система прецизне климатизације у дата центру 
Душана Васиљева 8, у папирној форми (4 
примерка) и електронском облику (у изворним 
форматима датотека – *.dwg, *.doc i *.xls); 

комплет 1   

 
МАШИНСКИ РАДОВИ 

  
  

Б МОНТАЖНИ РАДОВИ - КЛИМАТИЗАЦИЈА 
  

  

1 

Испорука и монтажа клима уређаја у изведби DX 
ваздухом хлађен следећих карактеристика: 

комплет 1 
  

Произвођач: Schneider electric - Uniflair “или 
одговарајуће“ 

Тип: еквивалент tipu SDAV06001 

Усис ваздуха одозго,  иструјавање на доле у 
дупли под 

Расхладни капацитет: 18,0 kW за повратну 
температуру ваздуха од 24 степени и 50% рел 
влаге 

Проток ваздуха:                  5.100 m3/h 

Ts=35oC 

Број компресора:                        1 ком 

Ел. Снага: 5.3 Kw/ 9.0 A - компресор 
Вентилатор 0,9 kW 

Димензије клима уређаја: 1200x450 mm, висина 
1750 mm, маса 285 kg 

Расхладни fluid:                        R 410 A 

EC вентилатор са континуално променљивим 
бројем обртаја 

Напајање:                              400 V/3/50 Hz 

clock картица 

TCP/IP адаптер 

Кориснички терминал pCO1 

Ауторестарт 

Клима уређај је предвиђен да ради у опсегу 
спољашњих температура од -15 до 45 oC 

 
Место и датум:    М.П.    Понуђач: 

 
___________________               ___________________                                                
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Образац број 5-1 

 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. мере кол. 
Јед. цена 
без ПДВ 

Укупна 
цена без 

ПДВ 

 

Клима орман је потребно повезати са постојећим 
клима орманом у синхронизован рад и 
гарантовати поуздан рад. Потребно је остварити 
ротацију у рад клима уређаја, старт на аларм 
уређаја у погону као и на аларм високе 
температуре или прекида напајања радног 
уређаја. Паралеловање извести на начин на који 
је то предвидео произвођач постојећег и 
новозахтеваног клима система. 

  
  

Клима орман се испоручује комплет са  
ваздушним кондензаторима  следећих 
минимално захтеваних техничких 
карактеристика:                              

Тип: „или одговарајући“  CAP0801 

Потрошња ел. енергије:    не већа од    3x0,15 Kw 

Кондензатор је са променљивим бројем обртаја 
(континуална регулација кондезације) 

Кондензатори се монтирају на у дворишту 
објекта у висини просторије која се климатизује  

Расхладни флуид: R 410 A 

2 

Испорука и монтажа лименог усмеривача од 
поцинкованог лима комплет са неопходним 
спојним и заптивним материјалом. Усмеривач се 
уградјује испод клима уређаја. 

kg 15 
  

3 

Испорука и монтажа носача клима уређаја од 
кутијастих челчних носача. Носач се монтира у 
дупли под  kg 45 

  
Димензије носача 1200 x 450 x 300 mm 

Динемзије кутијастог профила 40x40x3 mm 

4 

Испорука и монтажа бакарних цевовода за 
фреонску инсталацију следећих димензија: 

m 
  

 
 

f  16 mm 20 

f  18 mm 20 

5 

За гас за заваривање, лукове, редуцире, ослонце 
цеви, пасту и жицу за заваривање те остали ситан 
заптивни и потрошни материјал узима се 50 % од 
предходне позиције 

% 50% 
  

 
 
Место и датум:    М.П.    Понуђач: 

 
___________________               ___________________                                                
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Образац број 5-2 
 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. мере кол. 
Јед. цена 
без ПДВ 

Укупна 
цена без 

ПДВ 

6 

Испорука и монтажа изолације фреонских цеви 
које се воде кроз дупли под - само потисна цев. 
Изолација је са парном браном комплет са 
неопходним тракама за лепљење спојева, 
лепком и осталим помоћним материјалом 
следећих карактеристика:  

m 10 
  

Произвођач: "Armstrong" „или одговарајуће“ 

Тип:  AF 

Димензија: 

f  16 mm 

7 

Испорука и монтажа подконструкције од 
челичног профила (конструкција мора бити 
очишћена, одмашћена,заштићена са два 
премаза основне и једним премазом масне 
боје) намењене за ношење кондензатора.  

kg 60 
  

8 

Испорука и монтажа цевовода за одвод 
кондензата од полипропиленских цеви комплет 
са неопходним фитингом и споњим и заптивним 
материјалом: m 5 

  
Произвођач:"AQATERM" „или одговарајуће“ 

Tip: "Fusiotherm" SDR 11 „или одговарајуће“ 

Димензија: 

DN32 

9 
Испорука и монтажа канала за одсис ваздуха 
израђених од Alp канала 

m2 5   

В ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 
  

  

1 
Демонтажа постојеће каналске климе, 
одношење на за то Законом предвиђено место 

Паушално: 
 

  

2 
Транспорт и уношење клима уређаја до 
локације за уградњу.Клима уређај се монтира на 
И спрату објекта 

  
  

3 

Пуштање клима уређаја у рад комплет са : 

Паушално 
 

  

Подешавањем параметера рада 

Сачињавањем чек листе уређаја 

Провером притисака фреона 

Умрежавањем уређаја 

 
Место и датум:    М.П.    Понуђач: 

 
___________________               ___________________                                                
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Образац број 5-3 
 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. мере кол. 
Јед. цена 
без ПДВ 

Укупна 
цена без 

ПДВ 

4 
Пратећи грађевински радови - пробијање отвора 
за пролаз цевовода 

Паушално 
 

  

5 
Завршни радови, чишћење објекта и предаја 
радова инвеститору 

Паушално 
 

  

 

 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА Укупно без ПДВ 

A ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
 

Б МОНТАЖНИ РАДОВИ - КЛИМАТИЗАЦИЈА 
 

В ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 
  
  

 
УКУПНО 

 
 ПДВ  

 УКУПНО СА ПДВ  

 
Упутсво: 
 

 у колону Јединична цена уписује се јединична цена, без ПДВ-а, у динарима  

 у колони Укупна цена (без ПДВ) уписује се укупно понуђена цена без ПДВ-а, у динарима, 
која је производ износа из колоне количина и јединична цена без ПДВ 

 у колони поред Укупно без ПДВ  уписује се укупно понуђена цена без ПДВ, у динарима 

 у колони поред ПДВ  уписује се износ укупног ПДВ-а, у динарима  

 у колони поред  Укупно са ПДВ  уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом, у динарима  
 
 
Напомена: 
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Цене су у динарима. 
 
 
 
 
 
       Место и датум:         М.П.                    Понуђач: 

 
 _____________________              ____________________ 
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  Образац број  6 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 
Поверилац: JКП «ИНФОРМАТИКА» Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад са текућим 
рачуном: број 355-0003200238152-61 код Војвођанске банке. 
 
Предајемо Вам 1 (једну) бланко, соло меницу зa добро извршење уговора серијски 
број:___________________и овлашћујемо JКП «ИНФОРМАТИКА» Нови Сад, као Повериоца, да 
је може попунити на износ од:_____________________динара, и словима: 
_______________________________________________________________________________за 
износ дуга са свим припадајућим обавезама и трошковима по основу Уговора 
бр._____________ од __________или последњег Анекс-а проистеклог из овог уговора и 
овлашћујемо JКП «ИНФОРМАТИКА» Нови Сад, да безусловно и неопозиво, без протеста и 
трошкова, вансудски, преко рачуна банке (уписати име банке) ___________________________, 
изврши наплату са свих рачуна Предузећа (име предузећа) 
_______________________________________________________________ из његових новчаних 
средстава, односно друге имовине. 
Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног Уговора, 
или последњег Анекс-а проистеклог из њега, дође до промена лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др. 
 
Менице се могу поднети на наплату најраније по доспећу обавеза из наведеног Уговора или 
његовог последњег Анекс-а. 
 
Место и датум издавања Овлашћења 

                                                                                                
________________________________________ 

                                                                                                               Назив дужника 
                                                                                          
________________________________________ 

                                                                                                                       адреса 
                                                                                  тек.рн.бр. ____________________________ код 
                                                                                  ____________________________ (назив банке) 

                                                                                              
________________________________________ 

                                                                                  (адреса банке код које је дужник отворио рачун) 
                                                                                 ПИБ дужника: ____________________________, 
                                                                                 матични број дужника_____________________: 
                      
                                                                                   
                                                                                                             Дужник – издавалац меница 
 
                                М.П.                                                               _____________________________ 
 
НАПОМЕНА:  Образац треба да буде потписан и печатиран од стране овлашћеног лица, 

чиме понуђач потврђује да је сагласан са текстом образца.             
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Образац број 7 
 
  VIII МОДЕЛ УГОВОРА  

за набавку 
КЛИМА УРЕЂАЈ ЗА СИСТЕМ САЛУ  

ЈН 43/17 МВ  
 

Закључен између: 
 
ЈКП „Информатика“ Нови Сад  
са седиштем у Новом Саду, ул. Булевар цара Лазара 3  
ПИБ:101651557, Матични број: 08023182 
Број рачуна: 355-3200238152-61  Назив банке: Војвођанска банка А. Д.- Нови Сад 
Телефон:021/489-50-10 Телефакс: 021/528-014 
кога заступа: директор Ненад Барац, дипл. менаџер 
(у даљем, тексту: Наручилац) 
 
и 
__________________________________________________ 
са седиштем у ____________________, улица _______________________,  
ПИБ: _________________ Матични број: ___________________ 
Број рачуна: ___________________________ Назив банке: _________________________, 
Телефон: ___________________Телефакс:__________________________ 
кога заступа ________________________________________ 
(у даљем тексту: Испоручилац), 
 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Број и датум одлуке о додели уговора: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Понуда изабраног понуђача бр _ _ _ _ _ _ _ од _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
с друге стране 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
*(остали из групе понуђача) 
 
НАПОМЕНА: модел уговора који је саставни део конкурсне документације, понуђач 
попуњава у складу са понудом и оверава печатом и потписом, чиме потврђује да је 
сагласан са садржином модела уговора. Поља означена испрекиданом линијом понуђач 
није дужан да попуни – иста ће бити попуњена од стране Наручиоца  приликом 
закључивања уговора. 
*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 
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Предмет уговора 
 

Члан 1. 
          Предмет уговора је јавна набавка добра – Клима уређај за систем салу, ЈН 43/17 МВ (у 
даљем тексту: Добро), у свему према захтеву Наручиоца и понуде Испоручиоца која је заведена 
код Наручиоца под  бројем _ _ _ _ _ _ _  од _ _ _ _ _ _ _ _ и која са техничком спецификацијом 
чини саставни део овог уговора.    
         Обрасци број 1, 1-1, 4-3, 5, 5-1, 5-2 и 5-3 прилажу се уговору.                            
                                    
Вредност уговора 
 

Члан 2. 
           Вредност Добра износи _________________ динара без ПДВ, односно 
____________________ динара са ПДВ-ом. 
           Уговорена цена и јединична цена су фиксне. 
 У цену је урачунат евентуални потребан долазак Испоручиоца у просторије Наручиоца. 
 Испоручилац је дужан да у фактури, а приликом фактурисања, обавезно наведе:  
 -број набавке; 
-број уговора. 
           Финансирање: Сопствена средстава. 
 
Услови плаћања 
 

Члан 3. 

          Наручилац ће плаћање за испоручено Добро извршити у року од 45 дана од дана пријема 

фактуре и потписивања Записника о примопредаји, а у складу са  Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 

68/2015). 

 

 

Рок за реализацију предмета уговора 
Члан 4. 

          Рок за реализацију предмета уговора је _____________ (максимално 60 дана) дана од 
дана потписивања уговора. 
          Овлашћена лица Наручиоца и Испоручиоца даном пуштања у рад Добра потписују 
Записник о примопредаји. 
 
Место испоруке Добра 

Члан 5. 
          Место испоруке Добра је система сала Наручиоца, на адреси Душана Васиљева 8, Нови 
Сад. 
 
Гарантни рок и обавезе у гарантном року 

Члан 6. 
        Гарантни рок за испоручено Добро је 2 године и почиње да тече од дана потписивања 
Записника о примопредаји. 

  Уколико за време гарантног рока дође до проблема у раду Добра услед недостатака који се 
уоче у гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана, 
обавеза Испоручиоца је да такве проблеме отклони без накнаде. 

   Проблеми који настану на Добру за време експлоатације у гарантном року евидентирају се 
и прослеђују Испоручиоцу. 
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 Испоручиоцу је дужан да обавезно интервенише без накнаде. 
Време одзива и доласка у објекат Испоручиоца је истог радног дана, рачунајући од дана 

пријаве проблема.  
Наручилац пријаву проблема врши (на телефонски број или е- маил техничке подршке 

Испоручиоца) _____________________________. 
Испоручилац се обавезује да замену неисправних делова врши новим деловима, који имају 

исте или боље техничке карактеристике од замењених. 
 
 
Средства финансијског обезбеђења 
 

Члан 7. 
Испоручилац  је у обавези да обезбеди Наручиоцу 1 (једну) бланко соло меницу, безусловно 

и неопозиво наплативу, за добро извршење уговора заједно са једним попуњеним, 
потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем као и потврду о регистрaцији 
менице код Народне банке Србије. 

Менично писмо – овлашћења за добро извршење уговора мора бити попуњено у висини од 
10% вредности уговора без ПДВ-а. 
       Испоручилац  је у обавези да Наручиоцу достави оверене потписе лица овлашћених за 
заступање који су оверени од стране надлежног суда, односно јавног бележника (ОП образац). 
       Наручилац ће имати право да наплати део или пуни износ бланко соло менице у 
случајевима када Испоручилац не извршава своје обавезе на начин предвиђен уговором. 
      Меница има рок важења најмање пет дана након истека уговора. 
      Нереализована меница за добро извршење уговора биће враћена Испоручиоцу на његов 
писани захтев након истека рока важења менице, а у року од пет дана од дана пријем захтева. 
 
 
Казнене одредбе 

Члан 8. 
Уколико набавка Добра не буде реализована у уговореном року из разлога који се могу 

приписати Испоручиоцу, исти је обавезан да на захтев Наручиоца плати уговорну казну од 0,2%  
од укупне вредности уговора за сваки дан закашњења, а највише до 10% вредности уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештења 
Испоручиоца. 

Наплата уговорене казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 
Наручилац неће бити у обавези да плати цену за Добро све док Испоручилац не достави 

средства финасијског обезбеђења у складу са овим уговором. 
 
 
 
Трајање уговора 

Члан  9. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи 12 месеци од дана ступања на снагу. 

 
 
Остале одредбе 

Члан  10. 
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе важећих 

законских прописа. 
Наручилац у сваком моменту може раскинути овај Уговор где је отказни рок 15 дана од 

дана достављања писаног обавештења. 
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Члан 11. 
Све евентуалне спорове из Уговора уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а 

уколико се не постигне споразум, уговара се надлежност суда у Новом Саду. 
 
 
 

Члан 12. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 
 
 

          
               ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                                            НАРУЧИЛАЦ 
                       

                           
_________________________                                                                      __________________________                      
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Образац број 8 
 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач__________________________ [навести назив 
Понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 
Место и датум:    М.П.    Понуђач: 

 
___________________               ___________________                                     
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  Образац број 9 
 
 

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив Понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке – Клима уређај за систем салу, ЈН 43/17 МВ поднео независно, без договора са 
другим Понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Место и датум: М.П. Потпис Понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може Понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 
је Понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група Понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


