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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 
124/12 и 14/15), наручилац мења Конкурсну документацију број: 962-5/16 од 23. 
априла 2015. године, како следи: 
 

1) У делу 3. конкурсне документације, Техничка спецификација, први пасус 
текста испод Табеле 2 се мења тако да гласи: 

„Добављач је дужан да врши редован превентивни сервис клима уређаја 
Наручиоца наведених у горе приказаним табелама једном годишње, пре 
наступања летњег периода, по писаном позиву наручиоца.» 
 

2) У делу 7. конкурсне документације, Модел уговора, у члану 7. став 1. 
додаје се: 

„Редован превентивни сервис врши се једном годишње пре наступања летњег 
периода.“ 
 

3)  У делу 6. конкурсне документације, у Обрасцу понуде (6.2), под тачком 
3) Понуђена цена, додаје се: 

 
„Цена изласка на терен и констатација квара _______________ динара без ПДВ-
а, односно ___________________ динара са пдв-ом.“ 
 

4) У делу 3. конкурсне документације, Техничка спецификација, код услуга 
поправки клима уређаја(сервис по позиву), додаје се да иста обухвата и 
цену резервног дела тј. потрошног материјала. 
У предпоследњем пасусу, на крају прве реченице се додаје  

„, а у коме су исказане цене резервних делова и услуга замене истих.“ 
 

5) У делу 3. конкурсне документације, Техничка спецификација, у Табели 
поправке клима уређаја, редни бројеви 2. и 8. се мењају тако да гласе: 

Ред.бр. 2 „Допуна фреона R22 (до100g)“ 
Ред.бр. 8 „Допуна фреоном R407 C и R410 A (до100g)“ 
 

6) У делу 6. конкурсне документације, у Обрасцу понуде (6.2), под тачком 
3) Понуђена цена, у Табели 3, мењају се ставке под редним бројевима 14 
и 20 тако да гласе: 

Ред.бр. 14 „Допуна фреона R22 (до100g)“ 
Ред.бр. 20 „Допуна фреоном R407 C и R410 A (до100g)“ 

 
7) Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

 
 
 
објавити: 

- на Порталу јавних набавки 
- на интернет страници наручиоца 

 
 
 
 
 


