
                                         
                              Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                   Број: 962-8/16 
                        Датум: 30. април 2015. године 
                                   Б е о г р а д     
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку сачињава 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
за јавну набавку мале вредности услуга  

- Услуге сервисирања и одржавања клима уређаја за потребе Министарства 
спољних послова  - 

редни број: ЈНМВ 6/2015 
 
 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
29. априла 2015. године  у 15:03 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је предвиђен обавезни редован сервис СВИХ клима уређаја по списку, 
што и подразумева реч РЕДОВНО и колико пута годишње? Шта значи изјава: 
«по писаном позиву Наручиоца» уколико је сервис редован? 
 

1. Одговор Комисије: 
Предвиђено је да се редовно сервисирање клима уређаја спроводи једном 
годишње, пре наступања летњег периода. С обзиром на специфичности посла 
Наручиоца и обавезу присуства радника за обезбеђење током извођења 
сервисних радњи, сервисирање се спроводи сукцесивно, при чему Наручилац 
задржава право дефинисања термина, о чему писмено обавештава добављача. 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
Обзиром да је констатација квара саставни део цене поправке, како се наплаћује 
констатација квара уколико Нарчилац одлучи да не одобри поправку, јер тада 
Добављач врши услугу бесплатно? 
 

2. Одговор Комисије: 
Образац понуде ће бити измењен тако да понуђач буде у могућности да искаже 
цену изласка на терен и констатацију квара. 
 
 



3. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је у цену услуге поправке урачунат и РЕЗЕРВНИ ДЕО који се мења или 
само цена услуге замене резервног дела? 
 

3. Одговор Комисије: 
Цена услуге обједињује цену замене (руке) и цену резервног дела. 
 

4. Питање заинтересованог лица: 
Да ли у ценовнику резервних делова треба урачунати и услугу замене или се та 
услуга даје посебмно у понуди? 
 

4. Одговор Комисије: 
Треба обухватити и цену замене и цену резервног дела. 
 

5. Питање заинтересованог лица: 
У поправкама има 2 услуге Допуне фреона по комаду: 
а) Допуна фреона до 100g 
б) Допуна фреона R407 C и R410 A 
Који се фреон подразумева у ставци а)? Коју количину фреона треба предвидети 
у ставци б)? 
 

5. Одговор Комисије: 
У Табели 3, у обрасцу понуде, под редним бројевима 14. и 20. је начињена 
техничка грешка. Они треба да гласе: 
Ред.бр. 14 „Допуна фреона R22 (до100g)“ 
Ред.бр. 20 „Допуна фреоном R407 C и R410 A (до100g)“ 
 

6. Питање заинтересованог лица: 
У поравкама је предвиђена ставка замена штампане плоче. Уколико је потребно 
у цену поправке урачунати и резервни део, коју климу треба предвидети јер се 
код вас налази велики број различитих клима уређаја са огромним разликама у 
карактеристикама, капацитету и набавној цени штампане плоче? Исто питање 
важи и за већину других ставки код поправки. 
 

6. Одговор Комисије 
Укупну цену (руке+део за замену) исказати за најзаступљенију климу „LG 12 
btu“ (Редни бројеви: 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 и 22). 

 
 
У складу са датим одговорима биће извршена измена конкурсне документације 
која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. 

 
Комисија за јавну набавку 

 
 
 
доставити:  

- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


