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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Врши се исправка техничке омашке у конкурсној документацији за јавну набавку добара – 

Клима уређаји, ЈНМВ број 6/2020: 

На страни 27 од 37 – у делу 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: добра – Клима уређаји, ЈНМВ 

број 6/2020, врши се исправка у табели у колони 2 (количина): 

Предмет набавке Количина (комада) 

1 2 

Клима уређаји 

12000 Btu/h 
21 

Клима уређаји 

18000 Btu/h 
20 

 

Исправља се техничка омашка,  у складу са количином датом у Техничкој спецификацији, 

Моделу уговора и Обрасцу структуре цене и гласи: 

 

Предмет набавке Количина (комада) 

1 2 

Клима уређаји 

12000 Btu/h 
20 

Клима уређаји 

18000 Btu/h 
11 

 

 

У прилогу се налази страна Конкурсне документације са исправљеном техничком омашком, 

страна 27 од 37. 

Потребно је да потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке исте 

одштампају и приложе као саставни део Конкурсне документације. 

 
 

Комисија за јавну набавку 

  



5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: добра – Клима уређаји, ЈНМВ број 6/2020 

 

Предмет 

набавке 

Количи

на 

(комада

) 

Назив 

произвођа

ча 

Модел 

Јединична 

цена без 

ПДВ- 

Јединичн

а цена са  

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

1 2 3 4 5 6 7(2х5) 8(2х6) 

Клима 

уређаји  

12000 Btu/h 

20 

      

Клима 

уређаји  

18000 Btu/h 

11 

      

У К У П Н О: 
  

Рок плаћања: 

(не краћи од 15 и не дужи од 45 дана од дана пријема рачуна) 
дана 

Рок важења понуде: 

(минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда) 
дана 

Рок испоруке, монтаже/уградње и пуштања у рад: 

(не краћи од 10 и не дужи од 30 радних дана од дана обостраног 

потписивања уговора) 

радних дана 

Гарантни рок: 

(не краћи од гарантног рока произвођача, рачунајући од дана 

сачињавања записника о извршеној уградњи/монтажи  клима 

уређаја) 

месеци 

 

У укупну понуђену цену, исказану у обрасцу понуде, понуђач ће урачунати: набавку клима 

уређаја, испоруку са трошковима превоза, уградњу/монтажу и пуштање у рад са свим 

материјалом потребним за уградњу и пуштање у рад, све поправке са резервним деловима у 

понуђеном гарантном року, увозне дажбине, као и све друге зависне трошкове.  

 

 

У _____________________                                                                   Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                                                       

                                                                                                    ______________________________ 

 

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 

 

 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку добара – Клима уређаји, 

ЈНМВ број 6/2020  

страна 27 од 37 
 


