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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Наручилац Општа болница Панчево, улица Милоша Требињца 11, 26000 Панчево, интернет 
страница: www.bolnicapancevo.rs, спроводи јавну набавку мале вредности ЈНМВ 07/20. 
Предмет јавне набавке мале вредности ЈНМВ 07/20 је набавка услуга  
Контакт : tenderi007@gmail.com 

 

Предмет јавне набавке ЈНМВ 07/20 је набавка услуга – Услуге поправке и одржавања са 
заменом резервних делова и потрошног материјала немедицинске опреме – Сервисирање и 
одржавање централног система за климатизацију. 

 
Назив и ознака из Општег речника набавки: Услуге поправке и одржавања централног 
грејања, 50720000-8.  
Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

 
 

2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис дати су у 
табели у оквиру обрасца понуде са структуром цене. 
Други захтеви од којих зависи прихватљивост понуде наведени су у Обрасцу понуде са 
структуром цене (као прецизан захтев или као смерница понуђачу како да попуни поједине 
рубрике). 

 

 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава услове из  
члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су наведени у делу 3.1. УСЛОВИ ЗА 
УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН, ове конкурсне документације. 

 
 

3.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 
Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у овом поступку јавне набавке: 
 
3.1.1. Обавезни услови (Члан 75. ЗЈН-а): 

 

 Услов: Доказ: 

1. Да је регистрован код надлежног 
органа,односно уписан у одговарајући регистар; 

Приложити Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно Извод из регистра 
надлежног Привредног суда, - у неовереној 
фотокопији 

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, 

Приложити Извод из казнене евиденције, 
односно Уверење надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова да понуђач и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван 

http://www.jkpatppa.rs/
mailto:tenderi007@gmail.com
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кривично дело преваре; за неко од кривичних дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре, - у неовереној фотокопији 

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; 

Приложити Уверење Пореске управе 
Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и Уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода, - у 
неовереној фотокопији 

4. Да поштује обавезе које произилазе 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; 

Приложити попуњену, потписану и оверену 
Изјаву којом потврђује да поштује обавезе које 
произилазе 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 (ПРИЛОГ П/4). 

 

3.1.2. Dodatni uslovi (Član 76. ZJN-a): 
 

A SERTIFIKACIJA PONUĐAČA   

   USLOV: DOKAZ: 

 

1  ISO 9001:2015  Sistem menadžmenta kvalitetom 

1. Fotokopije važećih sertifikata iz oblasti 

inženjeringa, prodaje, ugradnje i servisiranja 

klimatizacionih sistema izdatih od strane 

pravnog lica koje poseduje akreditaciju od 

Akreditovanog tela Srbije i nalazi se u Registru 

akreditovanih tela  2. Link za proveru na sajtu 

Akreditacionog tela Srbije 

http://www.registar.ats.rs/ 

 

2 ISO 14001:2015  Sistem upravljanja zaštitom životne sredine 

1. Fotokopije važećih sertifikata iz oblasti 

inženjeringa, prodaje, ugradnje i servisiranja 

klimatizacionih sistema izdatih od strane 

pravnog lica koje poseduje akreditaciju od 

Akreditovanog tela Srbije i nalazi se u Registru 

akreditovanih tela  2. Link za proveru na sajtu 

Akreditacionog tela Srbije 

http://www.registar.ats.rs/ 

 

3 
 ISO 45001:2018  Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i 

bezbednošću na radu 

1. Fotokopije važećih sertifikata iz oblasti 

inženjeringa, prodaje, ugradnje i servisiranja 

klimatizacionih sistema izdatih od strane 

pravnog lica koje poseduje akreditaciju od 

Akreditovanog tela Srbije i nalazi se u Registru 

akreditovanih tela  2. Link za proveru na sajtu 

Akreditacionog tela Srbije 

http://www.registar.ats.rs/ 

 

4 ISO 27001: 2013  Sistem menadžmenta bezbednošću informacija 

Fotokopije važećih sertifikata iz oblasti 

uvoza, prodaje, projektovanja, 

ugradnje i servisiranja klimatizacionih i 

ventilacionih sistema 
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5 ISO 50001: 2011  Sistem menadžmenta energijom 

Fotokopije važećih sertifikata iz oblasti 

uvoza, prodaje, projektovanja, 

ugradnje i servisiranja klimatizacionih i 

ventilacionih sistema 

   

 

  

 C FINANSIJSKI KAPACITET   

   USLOV: DOKAZ: 

 
1 

Da ponuđač u određenom periodu nije bio u blokadi odnosno da 

nema evidentirane dane nelikvidnosti 

Potvrda Narodne banke Srbije ili link 

NBS gde su podaci javno dostupni 

 

2 
Da je ponuđač u određenom prethodnom periodu ostvario 

traženi poslovni prihod i da nije iskazan gubitak u poslovanju 

Izvaštaj o bonitetu za javne nabavke 

BON-JN Agencije za privredne registre, 

Registar finansijskih izveštaja i 

podataka o bonitetu pravnih lica i 

preduzetnika 

 

3 

Da je ponuđač ostvario minimalnu ocenu " Veoma dobar bonitet  

BB", na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja od 2014. - 2018. 

godine 

Skoring privrednog društva izdat od 

strane APR-a, za period 2014.-2018. 

godine 

   

 

  

 D KADROVSKI KAPACITET   

   USLOV: DOKAZ: 

 

1 
Diplomirani mašinski inženjer sa licencom 430 - 1 zaposlenih 

radnika 

Kopija M3 obrasca, Ugovora o radu, kopija 

odgovarajuće licence IKS i potvrda da je 

plaćena članarina 

 
2 

Instalateri i pomoćnici instalatera grejne i rashlane tehnike-10 

zaposlena radnika 
Kopija M3 obrasca, Ugovora o radu  

 
3 

Lice obučeno za upravljanje F gasovima u skladu sa ODS 

propisima (ODS Regulations) - 1 zaposleni radnik 

Kopija M3 obrasca, Ugovora o radu,  kopija 

sertifikata za rukovanje F gasovima 

 

4 
Lice stručno osposobljeno za zavarivanje po standardu SRPS EN 

ISO 9606-1  311  - 3 zaposlena radnika 

Kopija M3 obrasca, Ugovora o radu, kopija 

važećeg sertifikata o stručnoj 

osposobljenosti zavarivača SRPS EN ISO 

9606-1 311, izdatog od strane 

akreditovanog tela   

 

5 
Lice stručno osposobljeno za zavarivanje po standardu  SRPS EN 

ISO 9606-1 111 -3 zaposlena radnika 

Kopija M3 obrasca, Ugovora o radu, kopija 

važećeg sertifikata o stručnoj 

osposobljenosti zavarivača SRPS EN ISO 

9606-1 111, izdatog od strane 

akreditovanog tela   
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6 
Lice stručno osposobljeno za tvrdo lemljenje po standardu SRPS 

EN ISO 13585 912 - 5 zaposlenih radnika 

Kopija M3 obrasca, Ugovora o radu, kopija 

važećeg sertifikata o stručnoj 

osposobljenosti lemioca SRPS EN ISO 

13585 912, izdatog od strane 

akreditovanog tela 

   

 

  

 E EVIDENCIJA IZ OBLASTI BZR   

   USLOV: DOKAZ: 

 
1 

Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan rad  (10 

IZVRŠIOCI) 
Obrazac 6 

 
2 

Osposobljenost za rad na visini (za sve servisere, instalatere 

rashladne i grejne tehnike, i pomoćnike) 

Izveštaj o lekarskom pregledu zaposlenog 

izdat od strane zdravstvene ustanove 

 

3 Pohađanje obuke i položen teorijski i praktični ispit za bezbedan 

rad montera na visini - 10 zaposlenih 

Sertifikat izdat od strane licenciranog 

pravnog lica za obavljanje poslova 

bezbednosti i zdravlja na radu 

   

 

  

 F POSLOVNI/TEHNIČKI KAPACITET   

   USLOV: DOKAZ: 

 

1 

Da je ponuđač ovlašćen od strane proizvođača/ovlašćenog 

distributera za prodaju, ugradnju i održavanje/servis uređaja, kao 

i da su serviseri obučeni za instalaciju i održavanje/servis 

ponuđenih uređaja 

Potvrda/Ovlašćenje za firmu  +  

Potvrde/Sertifikati za zaposlene  

 2 Da ponuđač poseduje 3 rekuperatorA za manipulaciju freonima  Lager lista sredstava za rad 

 3 Da ponuđač poseduje 5 teretnih vozila Kopije očitanih saobraćajnih dozvola  

 
4 

Da ponuđač poseduje bar 2 manometara, atestiranih od 

akreditovane laboratorije 

Uverenja o etaloniranju od akreditovane 

laboratorije 

 5 Da ponuđač poseduje Analizator tipa freona Lager lista sredstava za rad 

 
6 

Daposeduje dijagnostiku za rad klima uređaja PSBTOZ0-

bloutooth 
Lager lista sredstava za rad 

 7 Da poseduje bocu za rekuperaciju freona 450 l  Lager lista sredstava za rad 

 

 

 

 

  Као доказ за испуњавање обавезних услова за учешће наведених у овом делу конкурсне 
документације у тачкама 1. до 3. понуђач доставља правилно потписану и печатом оверену 
изјаву дату као прилог П/2 ове конкурсне документације, за обавезни услов из тачке 4. доставља 
правилно потписану и печатом оверену изјаву дату као прилог П/4 ове конкурсне документације, 
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док за додатне услове (побројане у подтачкама А-F) доставља доказе наведене уз сваки од 
услова. 

- Наручилац, у складу са ЗЈН-ом, може пре доношења одлуке о додели уговора да 

тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави копију 
захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова наведених у тачкама 

1. до 3., а чију је испуњеност понуђач доказао достављање изјаве односно прилога 
П/2. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. 

- Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави копију тражених доказа, односно не достави на увид оригинал или оверену 
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

 
 3.2.1. ДОКАЗИ У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач је дужан да за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова у 
складу са упутством из тачке 6.2.2. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Конкурсне 

документације. 

 
 3.2.2.  ДОКАЗИ У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

Понуђач који на основу споразума групе понуђача подноси понуду је дужан да за сваког 
понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености обавезних услова у складу са 
упутством из тачке 6.2.3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА Конкурсне  документације. 

 
 3.2.3.  ДОКАЗИ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА 

НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа већ само наводи који су то докази и на којим се интернет страницама 
налазе. 

 

4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

Уколико два или више Понуђача поднесу понуду са истом понуђеном ценом, предност ће 
имати понуда понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге а уколико два или више 
Понуђача поднесу понуду са истим роком извршења, предност ће имати понуда понуђача 
који је понудио дужи рок плаћања. 

 
 

5. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ: 
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5.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене (и техничким спецификацијама) 

 
На основу Позива Наручиоца за јавну набавку мале вредности – Услуге поправке и одржавања 
са заменом резервних делова и потрошног материјала немедицинске опреме – Сервисирање и 
одржавање централног система за климатизацију, редни број ЈНМВ 07/20, дајемо понуду: 

 
1. Назив Понуђача:   

2. Адреса седишта:   

3. Матични број:   

4. ПИБ:   

5. Име и бр.телефона особе за контакт:    
 

6. Број понуде:   

7. Датум понуде:   

8. Понуда важи (не краће од 30 дана)  дана од дана отварања 

понуда. 
 

Понуду подносимо (заокружити): 

 
а) самостално б) заједничка понуда в) понуда са подизвођачем 

 
У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, попунити следеће 
податке за сваког понуђача из групе понуђача односно подизвођача. 

 
1. Назив Понуђача:   

2. Адреса седишта:   

3. Матични број:   

4. ПИБ:   

5. Име особе за контакт:   
 
 

1. Назив Понуђача:   

2. Адреса седишта:   

3. Матични број:   

4. ПИБ:   

5. Име особе за контакт:   
 

 

 

5.1.2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA: 

 

5.1.2.1. Redovno servisiranje i održavanje centralnog sistema za klimatizaciju 

 

R.b. Naziv sa opisom Količina Jed. Jedinična cena Ukupna cena bez 
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mere bez PDV-a PDV-a 

1. SERVISIRANJE KOMERCIJALNE SPOLJNE JEDINICE DO 

85 kW 

KLIMA UREĐAJI 

KLIMA UREĐAJ LG ARUM260LTE5; 

KLIMA UREĐAJ LG ARUM200LTE5; 

KLIMA UREĐAJ LG ARUM180LTE5 

Podrazumeva: 

-mehaničko i hemijsko čišćenje saća izmenjivača 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje ventilatora i ostalih vitalnih delova 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje kućišta uređaja 

-provera nosača uređaja 

-provera cevnih vodova i priključaka 

-provera spojeva uređaja i armature sa cevnim vodovima 

-provera funkcionalnosti elektro sklopova 

-kontrola rada ventilatora 

-kontrola ventila 

-provera pritiska i količine rashladnog fluida 

-provera elektro spojeva 

-provera funkcionalnosti uređaja i puštanje u rad 

5 KOM   

2. SERVISIRANJE KOMERCIJALNE SPOLJNE JEDINICE DO 

50 kW 

KLIMA UREĐAJI: 

KLIMA UREĐAJ LG ARUM160LTE5; 

KLIMA UREĐAJ LG ARUM120LTE5 

Podrazumeva: 

-mehaničko i hemijsko čišćenje saća izmenjivača 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje ventilatora i ostalih vitalnih delova 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje kućišta uređaja 

-provera nosača uređaja 

-provera cevnih vodova i priključaka 

-provera spojeva uređaja i armature sa cevnim vodovima 

-provera funkcionalnosti elektro sklopova 

-kontrola rada ventilatora 

-kontrola ventila 

-provera pritiska i količine rashladnog fluida 

-provera elektro spojeva 

6 KOM   
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-provera funkcionalnosti uređaja i puštanje u rad 

3. SERVISIRANJE KOMERCIJALNE KANALSKE JEDINICE 

DO 10 kW 

KLIMA UREĐAJI: 

LG ARNU24GL3G4; 

LG ARNU21GL3G4 

Podrazumeva: 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje filtera 

-mehaničko i hemijsko čišćenje saća isparivača 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje turbine i kadice kondenzata 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje ostalih vitalnih delova i kućišta uređaja 

-provera nosača uređaja 

-provera cevnih vodova i priključaka 

-provera spojeva uređaja i armature sa cevnim vodovima 

-provera funkcionalnosti elektro sklopova 

-kontrola rada ventilatora 

-kontrola ventila 

-provera isticanja rashladnog fluida 

-provera elektro spojeva 

-provera funkcionalnosti uređaja i puštanje u rad 

9 KOM   

4. SERVISIRANJE KOMERCIJALNE KANALSKE JEDINICE 

DO 05 kW 

KLIMA UREĐAJI: 

LG ARNU05GL1G4; 

LG ARNU07GL1G2 

LG ARNU09GL1G4; 

LG ARNU07GL1G4; 

LG ARNU12GL2G4; 

LG ARNU15GL2G4; 

LG ARNU18GL2G4; 

LG ARNU18GL2G2 

Podrazumeva: 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje filtera 

-mehaničko i hemijsko čišćenje saća isparivača 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje turbine i kadice kondenzata 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje ostalih vitalnih delova i kućišta uređaja 

-provera nosača uređaja 

142 KOM   
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-provera cevnih vodova i priključaka 

-provera spojeva uređaja i armature sa cevnim vodovima 

-provera funkcionalnosti elektro sklopova 

-kontrola rada ventilatora 

-kontrola ventila 

-provera isticanja rashladnog fluida 

-provera elektro spojeva 

-provera funkcionalnosti uređaja i puštanje u rad 

5. SERVISIRANJE KOMERCIJALNE KASETNE JEDINICE 

DO 15 kW 

KLIMA UREĐAJ LG ARNU21GTQC4 

Podrazumeva: 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje filtera 

-mehaničko i hemijsko čišćenje saća isparivača 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje turbine i kadice kondenzata 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje ostalih vitalnih delova i kućišta uređaja 

-provera nosača uređaja 

-provera cevnih vodova i priključaka 

-provera spojeva uređaja i armature sa cevnim vodovima 

-provera funkcionalnosti elektro sklopova 

-kontrola rada ventilatora 

-kontrola ventila 

-provera isticanja rashladnog fluida 

-provera elektro spojeva 

-provera funkcionalnosti uređaja i puštanje u rad 

1 KOM   

6. SERVISIRANJE KOMERCIJALNE KASETNE JEDINICE 

DO 05 kW 

DELA CENTRALNOG SISTEMA KLIMATIZACIJE KLIMA UREĐAJI: 

LG ARNU05GTRC4; 

LG ARNU09GTRC4 

LG ARNU12GTRC4; 

LG ARNU15GTQC4; 

LG ARNU18GTQC4; 

Podrazumeva: 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje filtera 

-mehaničko i hemijsko čišćenje saća isparivača 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje turbine i kadice kondenzata 

17 KOM   
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-mehaničko i hemijsko ćišćenje ostalih vitalnih delova i kućišta uređaja 

-provera nosača uređaja 

-provera cevnih vodova i priključaka 

-provera spojeva uređaja i armature sa cevnim vodovima 

-provera funkcionalnosti elektro sklopova 

-kontrola rada ventilatora 

-kontrola ventila 

-provera isticanja rashladnog fluida 

-provera elektro spojeva 

-provera funkcionalnosti uređaja i puštanje u rad 

7. SERVISIRANJE KOMERCIJALNE ZIDNE JEDINICE DO 

05 kW 

KLIMA UREĐAJI: 

LG ARNU05GSJN4; 

LG ARNU07GSJN4; 

LG ARNU12GSJN4; 

LG ARNU15GSBL4; 

LG ARNU18GSCL4; 

LG ARNU18GSKN4 

Podrazumeva: 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje filtera 

-mehaničko i hemijsko čišćenje saća isparivača 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje turbine i kadice kondenzata 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje ostalih vitalnih delova i kućišta uređaja 

-provera nosača uređaja 

-provera cevnih vodova i priključaka 

-provera spojeva uređaja i armature sa cevnim vodovima 

-provera funkcionalnosti elektro sklopova 

-kontrola rada ventilatora 

-kontrola ventila 

-provera isticanja rashladnog fluida 

-provera elektro spojeva 

-provera funkcionalnosti uređaja i puštanje u rad 

18 KOM   

8. SERVISIRANJE KUĆNOG KLIMA UREĐAJA - VELIKI 

SERVIS OD 18000BTU 

KLIMA UREĐAJ LG D18RN 

Podrazumeva: 

7 SET   
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-detaljno mehaničko i hemijsko čišćenje rasklopljenih delova uređaja 

-provera instalacija (curenja i oštećenja) 

-provera elektro priključaka i spojeva 

-provera nosača i pričvšćenosti uređaja 

-kontrola rada ventilatora/turbine i da li proizvode neobične šumove 

-kontrola ventila 

-provera rada kompresora (start i vibracije) 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje filtera 

-mehaničko i hemijsko čišćenje saća izmenjivača 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje kućišta uređaja spolja i iznutra 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje kadice kondenzata 

-provera i čišćenje instalacija za odvod kondenzata 

-mehaničko i hemijsko čišćenje saća kondenzatora mekanom četkom, a ukoliko postoje 

uslovi vazdušnim kompresorom 

-provera pritiska i temperature rashladne tečnosti manometrom(bar/oC) 

-provera funkcionalnosti daljinskog upravljača 

-provera funkcionalnosti uređaja i puštanje u rad 

9. SERVISIRANJE KUĆNOG KLIMA UREĐAJA - VELIKI 

SERVIS DO 12000BTU 

KLIMA UREĐAJ LG D12RN 

Podrazumeva: 

-detaljno mehaničko i hemijsko čišćenje rasklopljenih delova uređaja 

-provera instalacija (curenja i oštećenja) 

-provera elektro priključaka i spojeva 

-provera nosača i pričvšćenosti uređaja 

-kontrola rada ventilatora/turbine i da li proizvode neobične šumove 

-kontrola ventila 

-provera rada kompresora (start i vibracije) 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje filtera 

-mehaničko i hemijsko čišćenje saća izmenjivača 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje kućišta uređaja spolja i iznutra 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje kadice kondenzata 

-provera i čišćenje instalacija za odvod kondenzata 

-mehaničko i hemijsko čišćenje saća kondenzatora mekanom četkom, a ukoliko postoje 

uslovi vazdušnim kompresorom 

-provera pritiska i temperature rashladne tečnosti manometrom(bar/oC) 

-provera funkcionalnosti daljinskog upravljača 

-provera funkcionalnosti uređaja i puštanje u rad 

1 SET   
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10. SERVISIRANJE REKUPERATORA TOPLOTE DO 

1000m3/h 

REKUPERATOR FROST ULYSSE HP 400; 

REKUPERATOR FROST ULYSSE HP 600; 

REKUPERATOR FROST ULYSSE HP 1000 

Podrazumeva: 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje filtera 

-mehaničko i hemijsko čišćenje saća izmenjivača (opciono) 

-provera električnih instalacija,elektro spojeva i funkcionalnosti elektro sklopova 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje kućišta uređaja 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje kadice kondenzata(opciono) 

-provera nosača uređaja 

-provera freonskih instalacija(opciono) 

-provera kondenz instalacija 

-provera cevnih vodova i priključaka 

-provera spojeva uređaja i armature sa cevnim vodovima 

-kontrola rada ventilatora 

-provera funkcionalnosti i puštanje u rad 

11 KOM   

11. SERVISIRANJE REKUPERATORA TOPLOTE DO 

2000m3/h 

REKUPERATOR FROST ULYSSE HP 1500; 

REKUPERATOR FROST ULYSSE HP 2000 

Podrazumeva: 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje filtera 

-mehaničko i hemijsko čišćenje saća izmenjivača (opciono) 

-provera električnih instalacija,elektro spojeva i funkcionalnosti elektro sklopova 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje kućišta uređaja 

-mehaničko i hemijsko ćišćenje kadice kondenzata(opciono) 

-provera nosača uređaja 

-provera freonskih instalacija(opciono) 

-provera kondenz instalacija 

-provera cevnih vodova i priključaka 

-provera spojeva uređaja i armature sa cevnim vodovima 

-kontrola rada ventilatora 

-provera funkcionalnosti i puštanje u rad 

2 KOM   

Ukupna cena usluge redovnog servisiranja i održavanja centralnog sistema za klimatizaciju za jedan servisni interval 

(*ZBIR 1) (bez PDV-a):   
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9.Предрачун може бити ослобођен ПДВ-а у случају да се стекну услови предвиђеним измењеним 
одредбама чл.10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ-у, које су ступиле на снагу 15.10.2015. године. 

 

10.Сервисирање и одржавање опреме се врши према оригиналним упутствима произвођача опреме и 
важећим прописима, у складу са захтевом несметаних услова за исправно функционисање система. 

     Сервисирање и одржавање опреме у одређеним сервисним интервалима омогућава сигуран и 

стабилан рад предметне опреме на објекту, у складу са гарантним условима, у погледу садржине и рока 
произвођача опреме, као и техничким захтевима опреме. 

 

11.Сервисирање и одржавање опреме на годишњем нивоу подразумева два сервисна интервала: 

 -пролетњи – пре режима хлађења (оквирно маја месеца) 

 -јесењи – пре режима грејања (оквирно октобра месеца) 

 
12.Спецификација предметне опреме дата је као прилог П/9 и чини саставни део понуде и касније 
закљученог уговора. 
 
13.Начин плаћања: одложено __________ (минимално 30) дана, на основу издатог рачуна и записника о 

извршеним услугама. 
 

14.Рок извршења услуге: по достављеној потврди од стране наручиоца о усвојеном термину почетка 
пружања услуге, а при несметаним условима, до _________ (максимално 10) радних дана. 

 
15.Наручилац ће обезбедити несметан прилаз опреми и несметане услове пружања услуга и одредиће 
контакт особу, као и особу која ће вршити надзор. 
 

16.Рок одзива за рекламацију престанка рада система или једног његовог дела – хитне интервенције, а 
имајући у виду природу делатности коју наручилац обавља,  је одмах након добијања писменог захтева 
одговорне особе наручиоца, а изузетно, у случају оправданих разлога и неотклоњивих околности око 
којих се уговорне стране морају сагласити, наредног дана од дана упућеног захтева. 
 
17.Место вршења услуга: Општа болница Панчево, Милоша Требињца 11, Панчево. 

 
18.Констатација добро извршених услуга биће евидентирана Записником о пруженим услугама, 
обострано потписаним, који представља услов за гаранцију пружених услуга. 
 
19.Гаранција на пружене услуге је ____________ (минимално 6) месеци од предаје Записника о 

пруженим услугама. 
 

20.Гаранција подразумева продужену гаранцију у трајању од укупно 5 година на све уређаје испоручене 
и пуштене у рад од стране испоручиоца опреме као носиоца гаранције уз услов редовног сервисирања 
опреме два пута годишње. 
 

21.Уколико се нахнадно појави проблем са радом опреме, као последица неисправног сервисирања 
опреме, извршилац услуга се обавезује да предузме све радње и отклони све недостатке о сопственом 
трошку. 
 

22.Гаранција се неће признавати у следећим случајевима: 
 -ако се корисник није придржавао упутстава за употребу; 
 -ако је опрему сервисирало неовлашћено лице или су уграђивани неоригинални делови; 

 -ако је корисник непажљиво и нестручно руковао са опремом; 
 -ако су кварови настали услед механичких оштећења; 
 -ако су оштећења на опреми проузрокована због више силе, цурења батерија, пренапона или сл. 

 
Отклањање оваквих кварова сматраће се услугама ванредних интервенција, и фактурисаће се по 
ценама како следи у понуди: 
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5.1.2.2. Vanredno servisiranje i održavanje centralnog sistema za klimatizaciju 

 
R.b. Naziv sa opisom Količina Jed. 

mere 

Jedinična cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

1. USLUGA DEFEKTAŽE I OTKLANJANJE KVARA VRF 

SISTEMA 

Podrazumeva: pripremne radnje, dolazak jednog servisera na adresu, rad na defektaži, 

ispitivanju ili popravci uređaja, bez rezervnih delova i potrošnog materijala, sa vlastitim 

alatom i opremom za rad, završne radnje čišćenja i provera rada uređaja. 

1 RDS   

2. USLUGA DEFEKTAŽE I OTKLANJANJE KVARA SPLIT 

KLIMA SISTEMA 

Podrazumeva: pripremne radnje, dolazak jednog servisera na adresu, rad na defektaži, 

ispitivanju ili popravci uređaja, bez rezervnih delova i potrošnog materijala, sa vlastitim 

alatom i opremom za rad, završne radnje čišćenja i provera rada uređaja. 

1 RDS   

3. USLUGA DEFEKTAŽE I OTKLANJANJE KVARA NA 

SISTEMU VENTILACIJE 

Podrazumeva: pripremne radnje, dolazak jednog servisera na adresu,rad na defektaži, 

ispitivanju ili popravci instalacija , bez rezervnih delova i potrošnog materijala, sa vlastitim 

alatom i opremom za rad, završne radnje čišćenja i provera rada uređaja. 

1 RDS   

4. USLUGA DEFEKTAŽE I OTKLANJANJE KVARA NA 

KONDENZ INSTALACIJAMA 

Podrazumeva: pripremne radnje, dolazak jednog servisera na adresu, rad na defektaži, 

ispitivanju ili popravci instalacija, bez rezervnih delova i potrošnog materijala, sa vlastitim 

alatom i opremom za rad, završne radnje čišćenja i provera rada uređaja. 

1 RDS   

Ukupna cena usluga (navedenih u ovoj tabeli) vanrednog servisiranja i održavanja centralnog sistema za klimatizaciju za 

jedan radni sat (*ZBIR 2) (bez PDV-a):   

 

 

 
23.Сваки излазак за који се констатује да не спада под гаранцију биће наплаћен у зависности од врсте 
квара а по утрошеним радним сатима за ванредно сервисирање и одржавање, чија је цена дата у 
понуди, а на основу обострано потписаног радног налога и на начин одређен овом понудом. 
 
24.Сваки замењени део или опрема за коју се констатује да не спада под гаранцију биће наплаћен по 
важећем ценовику понуђача за предметне делове и опрему. 
Понуђач уз своју понуду ОБАВЕЗНО доставља и свој важећи ценовник који ће као прилог бити саставни 
део уговора у случају да са њим након спроведеног поступка набавке наручилац закључи уговор. 
 
 

25.Рекапитулација понуђене цене: 
 

r.br. Naziv Ponuđena 
cena bez 
PDV-a 

Iznos 
PDV-a 

Ponuđena 
cena bez 
PDV-a 

1. Ukupna cena usluge redovnog servisiranja i održavanja centralnog 
sistema za klimatizaciju za jedan servisni interval (*ZBIR 1) 

   

2. Ukupna cena usluga vanrednog servisiranja i održavanja 
centralnog sistema za klimatizaciju za jedan radni sat (*ZBIR 2) 

   

3. UKUPNO (zbir iz tačke 1. i 2. ove tabele)    
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26.Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу је _________ (не може бити 
више од 50%), а део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача је ___________________ 

________________________________________________________________________________________ 
____________ (попунити у случају подношења понуде са подизвођачем).  

 
 
 
 

Датум:  
Место:   Потпис овлашћеног лица 

(М.П.)    



Општа болница Панчево 
ЈНМВ Бр. 07/20 

 

Page 17 of 41 

5.2. ПРИЛОГ П/1 

 

 

 

ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ 
 

 
 
 
 

 

 

 

   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

 
 

 
   

 

 

 

Датум:   Потпис овлашћеног лица 

Место:    

(М.П) 

 
 

(Уколико понуђач подноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем овај образац 

фотокопирати, попунити за сваког члана групе понуђача и за сваког подизвођача и доставити уз 

понуду.) 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА: 

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: 

ТЕЛЕФОН: 

ТЕЛ/ФАКС: 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): 

ШИФРА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

МАТИЧНИ БРОЈ: 

БРОЈ РАЧУНА: 

ПОСЛОВНА БАНКА: 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: 
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5.3. ПРИЛОГ П/2 

 

 

 

 

 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 

 
 
 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо све услове 
за учешће у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 07/20 – Услуге поправке и 
одржавања са заменом резервних делова и потрошног материјала немедицинске опреме – 
Сервисирање и одржавање централног система за климатизацију, из члана 75. став 1. 
тачке 1 - 4. Закона о јавним набавкама. 

 
 
 
 
 

Датум:  
Место:   

 

 
(М.П) 

Потпис овлашћеног лица 
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 ПРИЛОГ П/3 
 
 
 

 

 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду у поступку 
јавне набавке мале вредности ЈНМВ 07/20 – Услуге поправке и одржавања са заменом 

резервних делова и потрошног материјала немедицинске опреме – Сервисирање и 
одржавање централног система за климатизацију, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 
 
 

Датум:  
Место:   

 

 

(М.П.) 

 

Потпис овлашћеног лица 
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 ПРИЛОГ П/4 

 
 

 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 
 
 
 

 

Изјављујем при састављању своје понуде у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 
07/20 – Услуге поправке и одржавања са заменом резервних делова и потрошног 

материјала немедицинске опреме – Сервисирање и одржавање централног система за 
климатизацију, наручиоца Општа болница Панчево, да смо поштовали обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде. 

 
 
 
 
 

Датум:  
Место:   

 

 
(М.П.) 

Потпис овлашћеног лица 
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 ПРИЛОГ П/5 
 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 

Описи трошкова Износ 

Израда узорка или модела у складу са 
техничком спецификацијом 

 

Прибављање средстава обезбеђења  

УКУПНО:  

 
 
 
 

 
Датум:  
Место:   

 

 
 

(М.П.) 

 
Потпис овлашћеног лица 
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 ПРИЛОГ П/6 
 
 
 
 

 И З Ј А В А 

 О ДОСТАВЉАЊУ СОПСТВЕНЕ СОЛО МЕНИЦЕ 

 
 

 

Овом изјавом потврђујемо да ћемо приликом закључења Уговора о јавној набавци – 

Услуге поправке и одржавања са заменом резервних делова и потрошног материјала 
немедицинске опреме – Сервисирање и одржавање централног система за климатизацију, 
који је предмет јавне набавке, доставити Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења 
за добро извршење својих уговорних обавеза једну бланко соло меницу са клаузулом “без 
протеста”, потписану и оверену, са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 10% 
вредности уговора без ПДВ-а и именом овлашћеног потписника, као и копију депо картона 
овереног од стране матичне банке. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења које води Народна банка 
Србије. 

 
 
 

 
Датум:  
Место:   

 

 
(М.П.) 

Потпис овлашћеног лица
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 ПРИЛОГ П/7 
 

                         МОДЕЛ УГОВОРА   

                                                   УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

 

Закључен дана *  2020. године у Панчеву између: 

Општа болница Панчево, Панчево, Милоша Требињца 11, Панчево, кога заступа 

заступа директор Др Слободан Овука, као наручиоца с једне стране, порески 

идентификациони број 106481503, матиични број 08913897 

и 

  , кога заступа    ,  

као Извршиоца услуге  с друге стране, порески идентификациони број  , 

матични број 

  , број рачуна  , под следећим условима: 

Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 

- Да је наручилац, на основу Одлуке о покретању поступка и објављеног Позива за 

подношење понуда за набавку Услуге поправке и одржавања са заменом резервних делова 

и потрошног материјала немедицинске опреме – Сервисирање и одржавање централног 
система за климатизацију за потребе Опште болнице Панчево, спровео поступак јавне 

набавке мале вредности под редним бројем ЈНМВ 07/20. 

- Да је извршилац услуге *  .2020. године доставио понуду број *                             из које се Образац понуде налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 

- Да понуда извршиоца услуге у свему одговара свим ставкама и захтевима Техничке 
спецификације из конкурсне документације, која се, као део Обрасца понуде, налази у 

прилогу уговора и саставни је део уговора; 

- Да је наручилац, на основу понуде извршиоца услуге и одлуке о додели уговора бр.* 
________ од *  .2019. године изабрао продавца. 

 

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је редовно и ванредно сервисирање и одржавање централног система за 

климатизацију (у даљем тексту: опреме) Наручиоца од стране Извршиоца услуге описаног у 
Техничкој спецификацији понуде извршиоца услуге са ценама које су фиксне и саставни су део 

његове  понуде,  бр.*  од  *__________.2020. године, из које Образац понуде чини саставни део овог 

уговора. 
Сервисирање и одржавање опреме које је дефинисано уговором мора бити изведено у складу и са 

техничким прописима и препорукама произвођача опреме, са наменом и техничким 

спецификацијама, стандардима и правилима струке, у договореним роковима и по прихваћеним 

ценама, у свему у складу са понудом Извршиоца услуге која је као прилог саставни део овог 
уговора. 

Извршилац услуге гарантује Наручиоцу да Сервисирање и одржавање опреме, дефинисано 

Понудом, обезбеђује остваривање продужења основног гарантног рока, који је обезбедио 
испоручилац опреме или други носилац гаранције. 

Члан 3. 
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Укупна  цена  за услуге из чл.  2.  уговора  без ПДВ-а се  утврђује  у максималном  износу од  
*_________ (вредност која ће бити уговорена одређена је финансијским планом наручиоца и 

процењеном вредношћу набавке) динара, а сагласно понуди извршиоца услуге бр.  од *  .2020. 

године. 

Укупна  цена  за услуге из чл.  2.  уговора  са  ПДВ-ом се утврђује у максималном  износу од 

*_________ 
(вредност која ће бити уговорена одређена је финансијским планом наручиоца и процењеном 

вредношћу набавке) динара, а сагласно понуди извршиоца услуге бр.  од *  .2020. године. 

 

Члан 4. 

Извршилац услуге ће након извршене услуге испоставити Записник о извршеним услугама.  

Уредно потписан Записник о извршеним услугама од стране овлашћених представника уговорних 

страна, представља сагласност са обимом и квалитетом извршених услуга и на основу тако 
потписаног записника Извршилац услуге издаје одговарајући рачун.  

Рачун се испоставља на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена, у складу 

са прихваћеним  условима из понуде Извршиоца услуге, констатованим Записником о извршеним 
услугама. 

Рок за плаћање примљеног рачуна тече од момента испостављања  рачуна наручиоцу у складу са 

договореним условима из прихваћене понуде. 

 
 

Члан 5. 

Рок извршења услуга дефинисан је у понуди из Извршиоца услуге која је као прилог саставни део 

овог уговора.  

Уколико се понуђени и прихваћени  рокови не поштују Наручилац може отказати и наплатити 

уговорну казну од Извршиоца услуге која износи 0.5% вредности прихваћене понуде за одржавање за 
сваки дан закашњења, а максимално до 10% вредности. Закашњење подразумева период који почиње 

даном истека договореног рока наведеног у понуди. 

Извршилац услуге одговара за све скривене мане извршених услуга. 
Ако Извршилац услуге не може да испуни обавезе сервисирања и одржавања опреме које су 

дефинисане овим уговором, односно прихваћеном понудом, Наручилац може једностраном изјавом 
воље раскинути овај уговор или ангажовати треће лице за извршење предметних услуга о терету 

Извршиоца услуге.  
 

 

Члан 6. 

На све радове и услуге Извршиоца услуге се примењује гаранција доброг извршења услуга, која 

омогућава 

сигуран и стабилан рад сервисиране и одржаване опреме на објекту, у складу са договореним 

сервисним интервалима и гарантним условима, у погледу садржине и рока датим од стране 
произвођача опреме. 

Основна обавеза Извршиоца услуге је извршавање послова сервисирања и одржавања опреме у 

функцији овлашћеног сервисера, а према спецификацији из прилога предметне опреме на објекту, 
ради остваривања пуне продужене гаранције за период важења предметног уговора. 

У случају извршења услуга које не одговарају уговореном квалитету из прихваћене понуде или у 

случају других недостатака, који су констатовани Записником о изведеним радовима, Извршилац 
услуге је дужан да о свом трошку изврши санацију тако извршених услуга и/или да бесплатно 

отклони све недостатке у року од 7 дана . 

Уколико се, накнадно, до следећег интервала сервисирања појави проблем са радом опреме, као 

последица неквалитетно извршених услуга или других недостатака, Извршилац услуге је дужан да о 
свом трошку отклони све недостатке и замени оштећене резервне делове и да предузме све радње 

како би опрема била што пре стављена у функцију. 

Гаранција не подразумева кварове проузроковане неправилним руковањем Наручиоца, механичким 
остећењима,варирањем у напајању или вишом силом и сваки излазак Извршиоца услуге који се 

констатује да не спада под гаранцију биће наплаћен сходно радном сату за ванредно одржавање по 

понуди из прилога која чини саставни део уговора и важећем ценовнику делова и опреме Извршиоца 
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услуге из спецификације прилога, а који је саставни део уговора. 
 

Члан 7. 

Извршилац услуге се обавезује да приликом потписивања уговора достави Наручиоцу као 

средство обезбеђења за добро извршење својих уговорних обавеза једну бланко соло меницу 

са клаузулом “без протеста”, потписану и оверену, са меничним овлашћењем попуњеним на 

износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а и именом овлашћеног потписника, као и копију 
депо картона овереног од стране матичне банке. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења које води Народна банка 

Србије. Меница ће бити враћена продавцу, на његов писани захтев, а након испуњења 

уговорних обавеза. 

У случају да Извршилац услуге не испуни своје уговорне обавезе у уговореном року, 

Наручилацје овлашћен да једнострано раскине уговор уз задржавање дате финансијске 

гаранције и реализацију исте. 

 

Члан 8. 

У циљу правилног извршавања својих обавеза Извршилац услуге је дужан да: 

- Врши сервисирање и одржавање опреме квалитетно и у року, у складу са одредбама овог Уговора 
и његовим прилозима. 

- Врши  сервисирање и одржавање опреме према оригиналним упутствима произвођача, као и 

важећим прописима за ту врсту делатности, а у складу са прописима о безбедности на раду, 
заштити од пожара, заштити животне средине и сл., 

- Обавести Наручиоца о планираном времену извођења сервисирања и одржавање опреме, најмање 

три дана пре отпочињања истог, 
- Обезбеди неопходне резервне делове у гарантном року 

- Приликом вршења услуга води прецизну писмену дневну евиденцију кроз Радни налог,  

- Наручиоцу достави Записник о извршеним услугама и одговарајући рачун, 

- У случају хитних интервенција (кварова) приступи на објекат по позиву Наручиоца, који мора 
бити упућен на електронску адресу Извршиоца услуге: ________________ уз обавезну потврду 

пријема електронске поште и то у року предвиђеном за одазив на хитне интервенције у понуди.  

 

Члан 9.  

У циљу правилног извршавања својих обавеза Наручилаца је дужан да: 

- Извршиоцу услуге обезбеди несметан прилаз опреми и несметано извршење услуга, 

- Редовно врши плаћања на основу достављених оверених рачуна Извршиоца услуга, 
- Одреди техничко лице као стручни надзор над вршењем услуга Извршиоца услуга ради 

проверавања и обезбеђења њиховог уредног вршења, нарочито у погледу врсте, количина и 

квалитета, као  и поштовања предвиђених рокова, 
- Све примедбе и налазе саопштава Извршиоцу услуге у писменој форми, 

- Припреми и редовно ажурира листу контаката. 

 

Члан 10. 

Целокупна комуникација и коресподенција између Наручиоца и Извршиоца услуга, која се односи 

на питања реализације овог уговора, обављаће искључиво путем елекотронске поште, а преко 
следећих адреса: 

-за Извршиоца услуге: _________________ 

-за Наручиоца: ____________________ 
У случају да једна од уговорних страна промени своју електронску адресу у току трајања овог 

уговора, дужна је да без одлагања о тој чињеници обавести другу уговорну страну, у супротном сва 

комуникација и коресподенција остварена преко до тада важећих адреса из претходног става овог 

члана уговора, сматраће се правилном и правовременом. 
 

Члан 11. 

Све спорове који евентуално настану из овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше 

међусобним договором. Уколико то не буде могуће, нерешене спорове ће решавати 
Привредни суд у Панчеву.  
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Члан 12. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се даном потписивања. 
Уговор се закључује на период од годину дана, односно до утрошка средстава из члана 3. овог 

уговора. 

Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од 

укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора 

не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 

У случају спровођења јавне набавке од стране наручиоца за 2021. годину која за предмет има 

предмет овог уговора, као и у случају обавезе спровођења централизоване јавне набавке која за 

предмет има предмет овог уговора, овај уговор престаје да важи. 
У случају настанка околности из става 4. овог члана, наручилац не сноси обавезу накнаде 
евентуалне штете коју претрпи Извршилац услуге. 

 
Члан 13. 

Овај уговор је сачињен у 6 истоветних примерака од чега по 3 за сваку уговорну страну. 

 

Члан 14. 

На околности које нису регулисане овим уговором примениће се важећи законски прописи. 

Прилози уз овај уговор чине његов саставни део и треба их тумачити у складу са правилима 

наведеним у овом уговору. 

Листа прилога: 

- Прилог1.: Понуда Извршиоца услуге број* _______ од * _______ 2020. године 

- Прилог 2.: Спецификација опреме (Прилог П/9 из конкурсне документације ЈНМВ 07/12) 

- Прилог 3.: Важећи ценовник Извршиоца услуге за делове и опрему број_____ од ______ 

достављен уз понуду 

 

 

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ НАРУЧИЛАЦ 

ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО 

    директор др Слободан Овука 
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 ПРИЛОГ П/8 

 

 
ПОШИЉАЛАЦ : 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 

 
ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО 

26000 ПАНЧЕВО, МИЛОША ТРЕБИЊЦА 11 

 

 
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Услуге поправке и одржавања са заменом резервних 
делова и потрошног материјала немедицинске 

опреме – Сервисирање и одржавање централног 
система за климатизацију 

 
ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО 

 
 ЈНМВ БР. 07/20 

 
 
 
 
 

 НЕ ОТВАРАТИ 

-ПОНУДА- 
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ПРИЛОГ П/9 

 

SPECIFIKACIJA PREDMETNE OPREME 

     
R/br Naziv Količina JM Serijski broj 

 

            

1 
KLIMA UREĐAJ LG PC18SQ Standard 

(Plus) 
1 KOM 908TKYU09802,908TKNA00647 

  

2 
KLIMA UREĐAJ LG PC18SQ Standard 

(Plus) 
1 KOM 908TKVZ09799,908TKWK00649 

  

3 KLIMA UREĐAJ LG D12RN 1 KOM 608KASL09E82,608KAXV10B98   

4 KLIMA UREĐAJ LG D18RN 1 KOM 603KAQJ0S540,603KAWQ0SP13   

5 KLIMA UREĐAJ LG D18RN 1 KOM 603KALC0S520,603KALC0SX80   

6 KLIMA UREĐAJ LG D18RN 1 KOM 603KAJP0S604,608KAUU11806   

7 KLIMA UREĐAJ LG D18RN 1 KOM 608KAJP10D20,603KAZR0SX98   

8 KLIMA UREĐAJ LG D18RN 1 KOM 608KAXV10D18,603KAED0SX84   

9 KLIMA UREĐAJ LG D18RN 1 KOM 607KAYK19949,608KASL11798   

10 KLIMA UREĐAJ LG D18RN 1 KOM 603KAVH0S607,603KATM0SX81   

11 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G2 1 KOM 503KCPZ0CQ72   

12 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G2 1 KOM 503KCBD0CE97   

13 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G2 1 KOM 503KCJY0CE96   

14 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G2 1 KOM 503KCUK0CQ38   

15 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G2 1 KOM 503KCEA0CQ36   

16 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G2 1 KOM 503KCNL0CQ39   
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17 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G2 1 KOM 507KCPY0WK04   

18 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 708KCJY0YR00   

19 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 708KCPZ0YR04   

20 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 708KCRN0YQ70   

21 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 708KCJY0YQ68   

22 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 707KCUK0MT50   

23 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 606KCAS0TA36   

24 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 708KCDG0A274   

25 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 708KCLH0A272   

26 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 708KCSF0A270   

27 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 606KCSF0T990   

28 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 708KCJY06876   

29 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 701KCCV0CM19   

30 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 606KCHE0T985   

31 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 608KCYP01477   

32 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 608KCPZ01472   

33 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 606KCGW0T991   

34 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 706KCBD02D69   

35 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 706KCRN02D70   

36 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 709KCPY15A20   

37 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 709KCBD15A17   

38 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GL1G4 1 KOM 709KCYQ15A22   

39 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 709KCRN03790   

40 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 709KCVU03791   

41 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 709KCFT03811   

42 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 709KCYQ03818   

43 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 709KCXM03810   

44 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 709KCPY03816   

45 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 709KCXM03786   

46 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 709KCRN03814   
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47 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 711KCYP0HH65   

48 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 711KCGW0HH67   

49 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 711KCNL0HH51   

50 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 711KCWC0HH53   

51 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 709KCEA03780   

52 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 709KCUK03782   

53 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 709KCAS03784   

54 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 709KCJY03812   

55 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 710KCHE17K13   

56 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 709KCTB15B01   

57 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 711KCFT0HH55   

58 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 801KCPZ0CJ40   

59 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GL1G4 1 KOM 711KCBD0HH57   

60 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 712KCEA15X76   

61 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 712KCVU13703   

62 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 712KCFT13699   

63 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 712KCKJ13693   

64 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 803KCQX0G100   

65 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 803KCSF0G102   

66 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 712KCMR13691   

67 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 712KCKJ15X77   

68 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 712KCMR15X75   

69 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 801KCUK0L926   

70 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 801KCLH0L920   

71 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 801KCGW03K59   

72 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 801KCMR0L923   

73 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 801KCGW0L919   

74 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 801KCDG0L922   

75 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 801KCSF0L918   

76 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCEA03Q84   
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77 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCSF03Q78   

78 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCLH03Q80   

79 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCDG03Q82   

80 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCTB03Q81   

81 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCGW03Q79   

82 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCYP03Q77   

83 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 702KCLH0XV88   

84 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCYP17L85   

85 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 711KCVU0EW83   

86 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 711KCRN0EW82   

87 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 711KCJY0EW80   

88 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 711KCXM0EW78   

89 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 711KCTB0EW69   

90 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 711KCFT0EW79   

91 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCUK03-86   

92 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 709KCBD0FJ29   

93 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCSF10334   

94 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCAS10320   

95 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCUK10318   

96 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCEA10316   

97 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCDG10314   

98 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCCV17L83   

99 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCHE17L81   

100 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCLH17L64   

101 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCGW17L63   

102 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCYP17L61   

103 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCCV17L59   

104 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GL1G4 1 KOM 710KCHE17L57   

105 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 802KCMR15T31   

106 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 802KCTB15T29   
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107 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 707KCYP0RM29   

108 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 707KCMR0RM35   

109 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 707KCTB06H45   

110 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 707KCSF06H66   

111 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 801KCFT0KX51   

112 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 801KCBD0KX53   

113 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 801KCRN0KX54   

114 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 801KCPZ0KX56   

115 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 801KCJY0KX52   

116 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 801KCZQ0KX58   

117 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 709KCKJ0XC29   

118 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 709KCMR1H203   

119 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 709KCTB1H201   

120 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 709KCGW1H199   

121 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 709KCBD1H117   

122 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 709KCZQ1H194   

123 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 709KCFT1H187   

124 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 709KCBD1H189   

125 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 709KCPZ1H192   

126 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 709KCAS1H112   

127 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 709KCXM1H114   

128 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GL2G4 1 KOM 709KCJY1H116   

129 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GL2G4 1 KOM 702KCDG11S46   

130 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GL2G4 1 KOM 801KCJY06S64   

131 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GL2G4 1 KOM 712KCGW12T75   

132 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GL2G4 1 KOM 710KCKJ11U69   

133 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GL2G4 1 KOM 708KCLH06528   

134 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GL2G4 1 KOM 705KCGW0B999   

135 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GL2G4 1 KOM 708KCTB06529   

136 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GL2G4 1 KOM 708KCMR06531   
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137 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GL2G4 1 KOM 801KCRN06S66   

138 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GL2G4 1 KOM 710KCMR11U67   

139 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GL2G4 1 KOM 710KCJB11U65   

140 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GL2G4 1 KOM 710KCGW11U63   

141 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GL2G4 1 KOM 702KCZQ11S38   

142 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GL2G4 1 KOM 702KCNL11U07   

143 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GL2G4 1 KOM 702KCKJ11U05   

144 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GL2G4 1 KOM 702KCKJ11T17   

145 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GL2G4 1 KOM 702KCMR11T15   

146 KLIMA UREĐAJ LG ARNU18GL2G4 1 KOM 609KCEA16V84   

147 KLIMA UREĐAJ LG ARNU18GL2G4 1 KOM 609KCDG16V82   

148 KLIMA UREĐAJ LG ARNU18GL2G4 1 KOM 609KCMR16V83   

149 KLIMA UREĐAJ LG ARNU18GL2G4 1 KOM 709KCVU0E847   

150 KLIMA UREĐAJ LG ARNU18GL2G4 1 KOM 709KCHE0E897   

151 KLIMA UREĐAJ LG ARNU18GL2G2 1 KOM 504KCGW16367   

152 KLIMA UREĐAJ LG ARNU18GL2G2 1 KOM 504KCQX16364   

153 KLIMA UREĐAJ LG ARNU21GL3G4 1 KOM 705KCJY1H348   

154 KLIMA UREĐAJ LG ARNU21GL3G4 1 KOM 705KCFT1H347   

155 KLIMA UREĐAJ LG ARNU21GL3G4 1 KOM 704KCPZ1B752   

156 KLIMA UREĐAJ LG ARNU21GL3G4 1 KOM 704KCZQ1B754   

157 KLIMA UREĐAJ LG ARNU21GL3G4 1 KOM 706KCZQ17A14   

158 KLIMA UREĐAJ LG ARNU21GL3G4 1 KOM 706KCQX17A16   

159 KLIMA UREĐAJ LG ARNU21GL3G4 1 KOM 709KCEA04K80   

160 KLIMA UREĐAJ LG ARNU24GL3G4 1 KOM 710KCKJ0S085   

161 KLIMA UREĐAJ LG ARNU24GL3G4 1 KOM 710KCJY0S164   

162 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GSBL4 1 KOM 801KCSF0L918   

163 KLIMA UREĐAJ LG ARNU18GSCL4 1 KOM 703KCAS03M48   

164 KLIMA UREĐAJ LG ARNU18GSCL4 1 KOM 703KCGW03M15   

165 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GSJN4 1 KOM 803KCCV0EC19   

166 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GSJN4 1 KOM 803KCHE0EC17   
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167 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GSJN4 1 KOM 803KCSF0EC22   

168 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GSJN4 1 KOM 803KCWC0EC09   

169 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GSJN4 1 KOM 803KCYP0EC21   

170 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GSJN4 1 KOM 710KCMR0VR39   

171 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GSJN4 1 KOM 710KCNL0VR43   

172 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GSJN4 1 KOM 710KCKJ0VR41   

173 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GSJN4 1 KOM 712KCMR00A07   

174 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GSJN4 1 KOM 801KCLH1FS92   

175 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GSJN4 1 KOM 711KCEA1FF52   

176 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GSJN4 1 KOM 708KCCV11C59   

177 KLIMA UREĐAJ LG ARNU07GSJN4 1 KOM 711KCNL1FF55   

178 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GSJN4 1 KOM 804KCPZ18N20   

179 KLIMA UREĐAJ LG ARNU18GSKN4 1 KOM 801KCRN0N078   

180 KLIMA UREĐAJ LG ARNU05GTRC4 1 KOM 611KCCV0WP71   

181 KLIMA UREĐAJ LG ARNU09GTRC4 1 KOM 703KCZQ0J962   

182 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GTRC4 1 KOM 603KCUK17W82   

183 KLIMA UREĐAJ LG ARNU12GTUC4 1 KOM 702KCRN0MG62   

184 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GTQC4 1 KOM 703KCBD10A49   

185 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GTQC4 1 KOM 711KCZP0RV77   

186 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GTQC4 1 KOM 611KCSF15134   

187 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GTQC4 1 KOM 704KCDG0YF90   

188 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GTQC4 1 KOM 611KCXM15146   

189 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GTQC4 1 KOM 704KCTB0DZ85   

190 KLIMA UREĐAJ LG ARNU15GTQC4 1 KOM 704KCYP0DZ81   

191 KLIMA UREĐAJ LG ARNU18GTQC4 1 KOM 711KCQX0A940   

192 KLIMA UREĐAJ LG ARNU18GTQC4 1 KOM 712KCPZ10320   

193 KLIMA UREĐAJ LG ARNU18GTQC4 1 KOM 612KCZQ0N682   

194 KLIMA UREĐAJ LG ARNU18GTQC4 1 KOM 711KCEA0A972   

195 KLIMA UREĐAJ LG ARNU21GTQC4 1 KOM 710KCQX13E88   

196 KLIMA UREĐAJ LG ARUM120LTE5 1 KOM 708KCUK0K654   
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197 KLIMA UREĐAJ LG ARUM120LTE5 1 KOM 708KCVU0K663   

198 KLIMA UREĐAJ LG ARUM120LTE5 1 KOM 708KCTB0ZY05   

199 KLIMA UREĐAJ LG ARUM120LTE5 1 KOM 707KCBD1J421   

200 KLIMA UREĐAJ LG ARUM160LTE5 1 KOM 709KCEA03420   

201 KLIMA UREĐAJ LG ARUM160LTE5 1 KOM 709KCKJ03421   

202 KLIMA UREĐAJ LG ARUM180LTE5 1 KOM 711KCDG1EY06   

203 KLIMA UREĐAJ LG ARUM200LTE5 1 KOM 709KCEA0E332   

204 KLIMA UREĐAJ LG ARUM260LTE5 1 KOM 802KCBD1DX29   

205 KLIMA UREĐAJ LG ARUM260LTE5 1 KOM 802KCBD1DX29   

206 KLIMA UREĐAJ LG ARUM260LTE5 1 KOM 802KCJZ1DX28   

207 
REKUPERATOR FROST ULYSSE HP 400 

KONFIGURACIJA A 
1 KOM 2018-V0030/RP2 

  

208 
REKUPERATOR FROST ULYSSE HP 400 

KONFIGURACIJA A 
1 KOM 2018-V0039/R4.1 

  

209 
REKUPERATOR FROST ULYSSE HP 600 

KONFIGURACIJA A 
1 KOM 2018-V0031/RP3 

  

210 
REKUPERATOR FROST ULYSSE HP 600 

KONFIGURACIJA A 
1 KOM 2018-V0038/R3.1 

  

211 
REKUPERATOR FROST ULYSSE HP 1000 

KONFIGURACIJA A 
1 KOM V00 27/RS.1 

  

212 
REKUPERATOR FROST ULYSSE HP 1000 

KONFIGURACIJA A 
1 KOM 2018-V0029/RP1 

  

213 
REKUPERATOR FROST ULYSSE HP 1000 

KONFIGURACIJA A 
1 KOM 2018-V0036/R2.1 

  

214 
REKUPERATOR FROST ULYSSE HP 2000 

KONFIGURACIJA A 
1 KOM V00 28/RS.2 

  

215 
REKUPERATOR FROST ULYSSE HP 400 

KONFIGURACIJA B 
1 KOM 2018-V0033/R1.1 

  

216 
REKUPERATOR FROST ULYSSE HP 600 

KONFIGURACIJA B 
1 KOM 2018-V0032/RP4 

  

217 
REKUPERATOR FROST ULYSSE HP 600 

KONFIGURACIJA B 
1 KOM 2018-V0034/R1.2 

  

218 
REKUPERATOR FROST ULYSSE HP 1000 

KONFIGURACIJA B 
1 KOM 2018-V0035/R1.3 

  

219 
REKUPERATOR FROST ULYSSE HP 1500 

KONFIGURACIJA B 
1 KOM 2018-V0037/R2.2 
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 6.1. ЈЕЗИК 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити сачињена на српском 
језику. Део понуде који се односи на техничке карактеристике и техничку документацију може 
бити на енглеском језику. 
Ако наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде, који је у складу 
са наводом из претходног става достављен на енглеском језику, требало да буде преведен 
на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је понуђач дужан да изврши превод 
тог дела понуде. 
 6.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти (на коверту треба залепити Прилог П/8 из 
Конкурсне документације) препорученом пошиљком или лично на адресу писарнице: Општа 
болница Панчево, Милоша Требињца 11, 26000 Панчево, у року који је одређен у Позиву за 
подношење понуда. 
Понуђач мора све обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део конкурсне документације 
да читко попуни, да их потпише одговорно (овлашћено) лице и овери печатом. 
Попуњавање се врши неизбрисивим мастилом или другим средством односно на други 
начин али тако да је немогуће касније брисати или преправљати унете податке а да то не 
буде видљиво. 
Приликом попуњавања Прилога П/7 – Модел уговора, поља за унос података обележена са 
“*” понуђач није у обавези да попуњава, иста приликом израде уговора  попуњава 

наручилац. 
У случају да приликом попуњавања конкурсне документације понуђач начини грешку, сваку 
евентуалну измену унетих података (прекривање текст коректором-белилом, подебљавање 
или преправљање текста или цифара мастилом или хемијском оловком, и др.) мора оверити 
потписом и печатом одговорног лица. 
Понуђач сем тога доставља у понуди и друге доказе у случају да су тражени овом 
Конкурсном документацијом. 
Пожељно је да сви обрасци, прилози, изјаве и други тражени докази буду у достављеној 
понуди повезани на тај начин да је немогуће касније извлачење, замена или додавање  
истих а да то не буде видљиво. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било каквој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора и да је документује на прописани начин. 

 

 6.3. ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ: 
- Прилог П/2 из ове конкурсне документације (попуњен, потписан и оверен печатом) као 

доказ да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке наведене у делу 

3.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН ТАЧКЕ 1-3, као и друге доказе који су Конкурсном 
документацијом предвиђени. 

- 5.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (попуњен, потписан и оверен печатом). Попуњен образац 
понуде значи попунити сва празна поља одређена за упис података. (која поља попуњава зависи од 
тога да ли понуду подноси самостално, са подизвођачем  или заједничку понуду). 

- Прилоге П/1 - П/9 из ове документације (попуњени, потписани и оверени печатом). 

Прилог П/8 - залепити на коверат у коме се понуда доставља Наручиоцу; 
 

НАПОМЕНА: Прилог П/5 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, који је обавезан 

елемент конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности, не треба 
попуњавати, потписивати и оверавати јер у овој јавној набавци мале вредности нема израде 
узорака и модела у складу са техничком спецификацијом, а нема ни прибављања средстава 
обезбеђења у овој фази поступка јер се наручилац определио за финансијско обезбеђење 
испуњења уговорних обавеза меницом која се наручиоцу предаје у тренутку потписивања 
уговора о јавној набавци. 

 
 6.3.1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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За све своје подизвођаче понуђач доставља: 

 

 

 Све тражене доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у конкурсној 

документацији у делу 3.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 

75. и 76. ЗЈН-а ТАЧКЕ 1 -3, у истом облику и на начин како се то тражи од понуђача. 
- Доказе за испуњавање додатних услова (побројане у подтачкама А-F) доставља   

за део набавке који ће се извршити преко подизвођача. 

 Прилоге П/1 - П/4 из ове документације (попуњени, потписани и оверени печатом) 
 

НАПОМЕНА: Прилог П/5 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, који је обавезан 
елемент конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности, не треба 
попуњавати, потписивати и оверавати јер у овој јавној набавци мале вредности нема израде 
узорака и модела у складу са техничком спецификацијом, а нема ни прибављања средстава 
обезбеђења у овој фази поступка јер се наручилац определио за финансијско обезбеђење 
испуњења уговорних обавеза меницом која се наручиоцу предаје у тренутку потписивања 
уговора о јавној набавци. 

 
- АКО УГОВОР БУДЕ ЗАКЉУЧЕН СА ПОНУЂАЧЕМ КОЈИ ЈЕ У СВОЈОЈ ПОНУДИ НАВЕО ДА 

ЋЕ ДЕЛИМИЧНО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ ТАЈ ПОДИЗВОЂАЧ ЋЕ 
БИТИ НАВЕДЕН У УГОВОРУ. 

 
6.3.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 Носилац понуде попуњава, потписује, оверава печатом и доставља следеће: 

- 5.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

- Прилоге П/1 – П/3 

- Доказ да испуњава услов за учешће у поступку јавне набавке наведен у делу 3.1. 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН, 

 Сваки из групе понуђача (укључујући и Носиоца понуде) који подносе заједничку понуду мора у 
понуди доставити: 

- доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у 
конкурсној документацији у делу 3.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ТАЧКЕ 1-3, у истом облику и на 

начин како се то тражи од понуђача. 
- Доказе за испуњавање додатних услова (побројане у подтачкама А-F)  доставља за оног 

понуђача из групе преко кога се ти услови доказују (ове услове понуђачи из групе понуђача 
испуњавају заједно). 
- ПРИЛОГЕ П/1 – П/4 за сваког из групе понуђача 

 

 Обавезан део заједничке понуде је СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Елементи које наведени Споразум мора да 
садржи прецизирани су чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама. 

 
НАПОМЕНА: Прилог П/5 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, који је обавезан елемент 

конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности, не треба 

попуњавати, потписивати и оверавати јер у овој јавној набавци мале вредности нема израде 
узорака и модела у складу са техничком спецификацијом, а нема ни прибављања средстава 
обезбеђења у овој фази поступка јер се наручилац определио за финансијско обезбеђење 
испуњења уговорних обавеза меницом која се наручиоцу предаје у тренутку потписивања 
уговора о јавној набавци. 
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- АКО УГОВОР БУДЕ ЗАКЉУЧЕН СА ПОНУЂАЧЕМ КОЈИ ЈЕ ПОНУДУ ПОДНЕО ИСПРЕД 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, СПОРАЗУМ КОЈИ СУ ЗАКЉУЧИЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

А КОЈИ ЈЕ ДОСТАВЉЕН НАРУЧИОЦУ У ПОНУДИ, БИЋЕ КАО ПРИЛОГ САСТАВНИ ДЕО 

УГОВОРА. 
 

 

 6.4. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 

 

Ова набавка није опредељена по партијама. 
 

 6.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама. 
 

 6.6. ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 

тако што ће своју измену, допуну или опозив доставити под истим условима као и понуду. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити у затвореној коверти на адресу: Општа 

болница Панчево, Милоша Требињца 11, 26000 Панчево, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку – Услуге поправке и одржавања са заменом резервних 

делова и потрошног материјала немедицинске опреме – Сервисирање и одржавање 

централног система за климатизацију ЈНМВ 07/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку – Услуге поправке и одржавања са заменом резервних делова и 

потрошног материјала немедицинске опреме – Сервисирање и одржавање централног система за 

климатизацију ЈНМВ 07/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку - Услуге поправке и одржавања са заменом резервних 

делова и потрошног материјала немедицинске опреме – Сервисирање и одржавање 

централног система за климатизацију ЈНМВ 07/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Услуге поправке и одржавања са заменом 

резервних делова и потрошног материјала немедицинске опреме – Сервисирање и 

одржавање централног система за климатизацију ЈНМВ 07/20 - НЕ ОТВАРАТИ” 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче – опозове нити да 

мења/допуњава своју понуду. 

 
 6.7. ПОДНОШЕЊЕ ЈЕДНЕ ПОНУДЕ 

 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

 

 6.8. ЗАХТЕВ У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Уколико ангажује подизвођача, понуђач је дужан да наведе у својој понуди податке о 

подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не 
може бити већи од 50%) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
У случају да се склопи уговор са понуђачем који ангажује подизвођача, јер је та понуда 
најповољнија, тај подизвођач ће бити наведен у уговору, а наручилац може на захтев 
подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања 
директно подизвођачу за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. У овом 
случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није 
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доспело. 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 

 

 6.9. СПОРАЗУМ КОД ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

Уколико више понуђача подноси заједничку понуду обавезан саставни део заједничке 
понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. Споразум мора да садржи податке о члану групе који ће бити 
носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача 
пред наручиоцем и опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 

 
 6.10. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ДР. 

 

Евентуални захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока и др. од 
којих зависи прихватљивост понуде наведени су у Обрасцу понуде са структуром цене као 
смерница понуђачу како да попуни поједине рубрике. 

 
 6.11. ВАЛУТА И ЦЕНА 
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима. 

Цена мора да садржи и све трошкове везане за реализацију предмета јавне набавке и то: 
трошкове транспорта, путне трошкове, све зависне трошкове и све остале пратеће трошкове везане 
за реализацију уговора о јавној набавци. 

Изузетно, ако понуђена цена укључује увозну царину и друге даџбине, понуђач је дужан да 

тај део одвојено искаже у динарима. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 

 6.12. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Понуђач коме буде одлуком наручиоца додељен уговор у обавези је да поднесе средство 
обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

Средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршење посла и то: 

бланко сопствену меницу потписану од стране овлашћеног лица и оверену печатом са 
роком важења који је 30 дана дужи од дана завршетка трајања уговора, оверени образац 
меничног писма – овлашћења за корисника бланко сопствене менице на износ 10 % од 
вредности уговора без пореза на премију, доказ о регистрацији менице, оверена фотокопија 
картона депонованих потписа. Ова меница ће бити попуњена у случају  неиспуњења 
односно неуредног испуњења обавеза из уговора, а ради надокнаде настале штете. 

 
 6.13. ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, 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 конкурсној документацији, 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Заинтересовано лице може свој захтев за додатним информацијама или појашњењима 
доставити на адресу: Општа болница Панчево, Милоша Требињца 11, Панчево ( за 
назнаком на коверти: ЈНМВ 07/20 – Захтев за додатним информацијама или појашњењима); 
или на e-mail адресу: tenderi007@gmail.com, али тако да, без обзира на начин достављања, 
наручилац захтев прими најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши 
се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

Напомена: напомињемо да се захтеви за додатна појашњења шаљу у току радног времена 

mailto:tenderi007@gmail.com
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одсека за јавне набавке наручиоца, односно у периоду од 07.00 часова до 15.00 часова радним 
данима, као и да ће се сви захтеви који су послати након 15.00 часова радног дана или послати 
викендом, сматрати поднетим наредног радног дана. 

 

 6.14. ЗАХТЕВ ПОНУЂАЧУ ЗА ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Наручилац може захтевати додатна објашњења од Понуђача која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и вршити контролу (увид) код 
Понуђача односно његовог подизвођача, у складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама. 
Комуникација у вези са додатним објашњењима врши се на начин одређен чланом 20. 
Закона о јавним набавкама. 
  
 6.15. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И 
ОДГОВОРНОСТИ  ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 
 6.16. ЗАШТИТА 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 Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се на начин и у роковима прописаним чланом 149. Закона 
о јавним набавкама. 
Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о 
јавним набавкама: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 
7) потпис подносиоца. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије  
уплати таксу у износу од 60.000,00 динара. Број жиро рачуна: 840-30678845-06; шифра 
плаћања: 253; сврха уплате: ЗЗП; затим назив наручиоца и на крају ознаку јавне набавке- 
ЈНМВ 07/20, при чему није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске 
знаке, већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу; корисник: буџет Републике 
Србије; позив на број: ЈНМВ 07/20. Примери правилно попуњених образаца налога  за 
уплату или налога за пренос могу се видети у оквиру „банера“ на интернет страници 
Републичке комисије, и то на  следећем линку: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati- 
republicke-administrativne-takse.html. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан приликом подношења захтева да уз свој 
захтев за заштиту права, како би се исти сматрао потпуним, приложи потврду о уплати таксе 
на рачун буџета Републике Србије која садржи напред наведене елементе. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту 
права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора 
наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће 
свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно  
усвојеном захтеву за заштиту права. 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке 
комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни 
наслов. 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чланова 138-167 Закона о јавним 
набавкама. 

 
 6.17. ДОДАТНА ИНФОРМАЦИЈА 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
На сва питања која нису посебно регулисана у Упутству понуђачима како да саставе понуду 
или на другом месту у Конкурсној документацији, сходно се примењују одговарајуће 
одредбе Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 
68/2015). 
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