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Gradska biblioteka Subotica 

Cara Dušana 2 

24000 Subotica 

Del. Br. 2129/V 

JN 6/15 

Dana: 29.03.2016. 

 

 U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik 

Republike Srbije» broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu ZJN), 

 Naručilac vrši  
 

III IZMENU KONKURSNE DOKUMENTACIJE  
ZA NABAVKU RADOVA NA INSTALACIJI KLIMATIZACIJE 

 
 
 Dana 29.03.2016. godine je postavljen na Portal javnih nabavki i sajt naručioca  

poziv za prikupljanje pismenih ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne 

nabavke, za javnu nabavku broj JN 6/15, u kojoj Naručilac vrši izmenu na sledeći način:  

 
I 

  U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI JN 6/15 poglavlje II PREDMER 
RADOVA,  
 
dodaje se na strani 27/84    
 

 Prihvatljive granice odstupanja: 
 

A. Za spoljne jedinice: 
a. Kapacitet hlađenja       min  101 kW - max 10 % od minimuma 

b. Kapacitet grejanja       min   113 kW - max 10 % od minimuma 

c. Nivo buke                    maksimalno 67 db 

d. Dimenzije ur               maks. visina 1605 mm 

                                        maks. širina 1340 mm 

                                                          maks. dubina 765 mm 

e. Težina uređaja            maks 385 kg 

 

 

B. Za unutrašnje jedinice: 
a. Kapacitet hlađenja        min 3,6 kW - max 10 % od minimuma 

b. Kapacitet grejanja        min 4 kW- max 10 % od minimuma 

c. Nivo buke                     maks. 36 db 

d. Dimenzije uređaja          maks. visina 315 mm 
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                                           maks. širina 1343 mm 

                                           maks. dubina 823 mm 

 

menja se na strani 27/84 Napomena i glasi:  

 

Napomena: Radi sačinjavanja ispravne ponude svi zainteresovani ponuđači su u 

obavezi da obiđu predmetni prostor svakim radnim danom, najkasnije jedan radni pre 

otvaranja ponuda, od 7 h do 15 h. 

Zainteresovani mogu da se obrate na telefon br.: 024/ 553-115, ili 063/ 106 99 02 

- Dragan Rokvić, direktor, ili na mail gujavnenabavke@gmail.com. 

Potvrda o obilasku lokacije, koja se izdaje na licu mesta prilikom obilaska 

lokacije, sastavni je deo ponude i Ponuđač je obavezan da je dostavi Naručiocu uz ostalu 

konkursnu dokumentaciju. 

 Ponuđač je u obavezi da uz ponudu dostavi na memorandumu firme, ili katalog, 

ili izvod iz kataloga, ili neki drugi dokaz kojim će dokazati tehničke specifikacije 

ponuđene opreme. 

 

 

(nova strana 27/84 Poglavlja II PREDMER RADOVA se nalazi u prilogu ove 
izmene) 

 
 

II 
 U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI JN 6/15 u poglavlju VII 

 UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU u tački 28. ROK ZA 
PODNOŠENjE PONUDA menja se na strani 70/84 

  

I sada glasi: 

 
28. ROK ZA PODNOŠENjE PONUDE 

 

Rok za podnošenje ponude je 12.04.2016. godine do 14 30 časova. 
 

Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca 

najkasnije do 12.04.2016. godine do 14,30 časova bez obzira na način dostavljanja. 
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III 
 U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI JN 6/15 u poglavlju VII 

 UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU u tački 29. 
OTVARANjE PONUDA menja se na strani 70/84 

  

I sada glasi: 

 
29. OTVARANjE PONUDA 

 
Javno otvaranje ponuda otpočeće dana 12.04.2016. godine u prostorijama 

Naručioca, u Subotici, Cara Dušana 2, sa početkom u 15,30 časova, u Gradskoj biblioteci 

Subotica, prvi sprat. 

Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju sva zainteresovana lica. 

Pre početka otvaranja ponuda predstavnici ponuđača, koji aktivno žele učestvovati 

otvaranju ponuda dužna su da predaju Komisiji za javne nabavke ovlašćenje za 

zastupanje ponuđača. 

Zapisnik o postupku otvaranja ponuda potpisuju svi članovi Komisije i ovlašćeni 

predstavnici ponuđača. 

 
 
 

IV 
U ostalom delu Konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena. 
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Прихватљиве границе одступања: 
А. За спољне јединице: 
а. Капацитет хлађења     мин  101 кW - маx 10 % од минимума 

б. Капацитет грејања     мин   113 кW - маx 10 % од минимума 

ц. Ниво буке                   максимално 67 дб 

д. Димензије уређаја     макс. висина 1605 мм 

                      макс. ширина 1340 мм 

                                        макс. дубина 765 мм 

е. Тежина уређаја          макс 385 кг 

Б. За унутрашње јединице: 
а. Капацитет хлађења       мин 3,6 кW - маx 10 % од минимума 

б. Капацитет грејања       мин 4 кW- маx 10 % од минимума 

ц. Ниво буке                     макс. 36 дб 

д. Димензије уређаја       макс. висина 315 мм 

                        макс. ширина 1343 мм 

                        макс. дубина 823 мм 

 

Напомена: Ради сачињавања исправне понуде сви заинтересовани понуђачи су у обавези да обиђу предметни простор 

сваким радним даном, најкасније један радни пре отварања понуда, од 7 х до 15 х. 

Заинтересовани могу да се обрате на телефон бр.: 024/ 553-115, или 063/ 106 99 02 - Драган Роквић, директор, или на 

маил gujavnenabavke@gmail.com. 

Потврда о обиласку локације, која се издаје на лицу места приликом обиласка локације, саставни је део понуде и 

Понуђач је обавезан да је достави Наручиоцу уз осталу конкурсну документацију. 

 Понуђач је у обавези да уз понуду достави на меморандуму фирме, или каталог, или извод из каталога, или неки други 

доказ којим ће доказати техничке спецификације понуђене опреме. 

 

   З Б И Р Н А   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
 

А) СИСТЕМ 1 ЗА ГРЕЈАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ СА ПРОМЕНЉИВИМ ПРОТОКОМ РАСХЛАДНОГ ФЛУИДА 

Б) СИСТЕМ 2 ЗА ГРЕЈАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ СА ПРОМЕНЉИВИМ ПРОТОКОМ РАСХЛАДНОГ ФЛУИДА 

Ц) СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ СЕРВЕР СОБЕ 

Д)  ОПШТЕ СТАВКЕ   

 

 

                  А+Б+Ц+Д УКУПНО без ПДВ-а: 
 

 
 

                  PDV: 
 

 
 

                  УКУПНО СА ПДВ-ом  
 

Датум и место  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 М.П.  


