
 

 

Република Србија 

Универзитет у Београду 

Економски факултет 

Број: 1743/1 

Датум: 28.04.2017. године 

Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), наручилац врши  

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

РАДОВА - КЛИМАТИЗАЦИЈА ЗГРАДЕ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У 

БЕОГРАДУ РАДИ ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, РЕДНИ БРОЈ 

ЈН 09/2017, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
  

 
1. У поглављу II (ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС 
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ 
УСЛОВИ И СЛ.),  део „СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА“ у табели на страни 13 од 132, 
позиције 
 

13.0.0. 

Испорука и уградња бакарних цеви fi 19,1x1,0мм, све 

цеви се испоручују са термичком изолацијом са парном 

браном дебљине д=9 мм. Цеви морају бити за фреонске 

инсталације тестиране за радне притиске P = 38 bara. м 220 

        

14.0.0. 

Испорука и уградња бакарних цеви fi 22,2x1,0мм, све 

цеви се испоручују са термичком изолацијом са парном 

браном дебљине д=13 мм. Цеви морају бити за фреонске 

инсталације тестиране за радне притиске П = 38 bara. м 50 

 
  
Мењају се и гласе:  
 

13.0.0. 

Испорука и уградња бакарних цеви fi 19,1x1,0мм, све 

цеви се испоручују са термичком изолацијом са парном 

браном дебљине д=9 мм и механичком заштитом (ПВЦ 

цеви). Цеви морају бити за фреонске инсталације 

тестиране за радне притиске P = 38 bara. м 220 

        

14.0.0. 

Испорука и уградња бакарних цеви fi 22,2x1,0мм, све 

цеви се испоручују са термичком изолацијом са парном 

браном дебљине д=13 мм и механичком заштитом (ПВЦ 

цеви). Цеви морају бити за фреонске инсталације 

тестиране за радне притиске П = 38 bara. м 50 

 
 

2.  У поглављу III (УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА), одељак 1.2. 

(Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке), на страни 23 од 132, мења се 

текст додатног услова у погледу довољног кадровског капацитета, а који се односи на 

поседовање важеће и одговарајуће личне лиценце за одговорног извођача радова, и 

гласи: 
„-има најмање једног извршиоца који поседује важећу и одговарајућу личну лиценцу 
(430) за одговорног извођача радова;“ 



 

 

 

 

 

3. У поглављу V (ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ), у одељку „ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРA“, 

део „ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН ОПРЕМЕ и РАДОВА ЗА HVAC инсталације - 

Економски Факултет Београд“, у табели на страни 54 од 132, позиције: 

 
13.0.0. Испорука и уградња бакарних цеви фи 19,1x1,0мм, све цеви се 

ипоручују са термичком изолацијом са парном браном дебљине 

д=9 мм. Цеви морају бити за фреонске инсталације тестиране за 

радне притиске P = 38 bara. 

  

м 220 

    

          

14.0.0. Испорука и уградња бакарних цеви фи 22,2x1,0мм, све цеви се 

ипоручују са термичком изолацијом са парном браном дебљине 

д=13 мм. Цеви морају бити за фреонске инсталације тестиране 

за радне притиске P = 38 bara. 

  

м 50 

    

  
Мењају се и гласе: 
 

13.0.0. Испорука и уградња бакарних цеви фи 19,1x1,0мм, све цеви се 

ипоручују са термичком изолацијом са парном браном дебљине 

д=9 мм и механичком заштитом (ПВЦ цеви). Цеви морају бити 

за фреонске инсталације тестиране за радне притиске P = 38 

bara. 

  

м 220 

    

          

14.0.0. Испорука и уградња бакарних цеви фи 22,2x1,0мм, све цеви се 

ипоручују са термичком изолацијом са парном браном дебљине 

д=13 мм и механичком заштитом (ПВЦ цеви).  Цеви морају 

бити за фреонске инсталације тестиране за радне притиске P = 

38 bara. 

  

м 50 

    

 
 
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

У прилогу измењене стране:  „Стране 13, 23 и 54“. 

  

Потребно је извршити замену приложених страна у конкурснoј документацији. 

 

Комисија за јавну набавку 

                    Број ЈН 09/2017  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   инсталације тестиране за радне притиске P = 38 bara.   

 

13.0.0. 

Испорука и уградња бакарних цеви fi 19,1x1,0мм, све 

цеви се ипоручују са термичком изолацијом са парном 

браном дебљине д=9 мм и механичком заштитом (ПВЦ 

цеви). Цеви морају бити за фреонске инсталације 

тестиране за радне притиске P = 38 bara. м 220 

        

14.0.0. 

Испорука и уградња бакарних цеви fi 22,2x1,0мм, све 

цеви се ипоручују са термичком изолацијом са парном 

браном дебљине д=13 мм и механичком заштитом (ПВЦ 

цеви).  Цеви морају бити за фреонске инсталације 

тестиране за радне притиске П = 38 bara. м 50 

        

16.0.0. 

Испорука и уградња фитинга бакарних цеви. Фитинг 

мора бити фреонски лукови не делови за централна 

грејања. У овој позицији предвидети и сав пратећи 

материјал за тврдо лемљенеј цеви, кисеоник, ацетилен, 

Aзот , као и фитинг за фиксирање и ношење цевовода. за 

ношење користити шелне са гуменом обујмицом. Узима 

се паушални износ - 30 % од цене цеви. пауш. 0,3 

        

17.0.0. 

Испорука и уградња челичних носача за ношење 

спољашњих јединица VRV система. На месту контакта 

спољашњих јединица и носача поставити гумене одвајаче 

за ублажавање вибрација. компл. 1 

        

18.0.0. 
Проба система на заптивеност на пробном притиску 35 

bar-а у трајању 24-48 h уз израду запиника пробе. 
компл. 1 

        

19.0.0. 

Вакуумирање и допуна система VRV са расхладним 

флуидом R - 410 A са израдом извештаја о допуни. кг 36 

        

20.0.0. 

Пуштање у рад система са подешавањем параметара рада 

и пробним радом у трајању од 5 дана са израдом 

извештаја и цхек листе о пуштању у рад ради давања 

гаранције - мин 3 године уз обавезу лагера резервних 

делова за VRV јединице. компл. 1 

        

21.0.0. 

Демонтажни радови постојећих инсталација сплит 

система који се тренутно налазе на фасади објекта све 

према процедури и правилим о руковању расхладним 

флуидима.  компл. 48 

        

22.0.0. 

Преглед и сервис демонтираних јединица као и 

дезинфекција и припрема за поновну монтажу на 

дворишну страну објекта/ монтажа сплит јединица. компл. 48 
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3) Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно да: 

- поседује у свом власништву, закупу или лизингу минимално једно теретно возило-

камион, носивости минимално 650 kg; 

Доказ: Понуђач доставља очитану саобраћајну дозволу, а уколико није уписан као 

власник возила у саобраћајној дозволи, понуђач је дужан да достави и доказ о правном 

основу коришћења возила (уговор о купопродаји, или уговор о лизингу, или уговор о 

закупу и слично) 

 

4) Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно да: 

- има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажовано по уговору 

најмање 8 запослених радника (пре објављивања позива на Порталу јавних набавки), 

који поседују сертификате о познавању и раду са DX системима, од којих је једно лице 

запослено као монтер грејно расхладне технике (руководилац посла).  

Доказ:Понуђач доставља копије М образаца или адекватан уговор о ангажовању за 

тражени кадровски капацитет и сертификате о познавању и раду са DX системима 

 

- има најмање једног извршиоца који поседује важећу и одговарајућу личну лиценцу 

(430) за одговорног извођача радова; 

Доказ: Понуђач доставља копију лиценце оверену личним печатом са потврдом о 

важењу издатом од Инжењерске коморе Србије, заједно са доказима о радном статусу - 

копијом М обрасца или уговора о ангажовању. 

 

- има најмање једно запослено лице са положеним испитом о практичној 

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или уговор са 

овлашћеним правним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

Доказ: Понуђач доставља фотокопију решења о положеном стручном испиту о 

практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду 

заједно са доказима о радном статусу - копијом М обрасца или уговор о ангажовању 

или фотокопију уговора са овлашћеним правним лицем за обављање послова 

безбедности и здравља на раду. 

У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду понуђач доставља и образац број 

6 чиме потврђује да су сви радници обучени за безбедан и здрав рад. 

 

1.3. Посебан захтев: 

Обавезно је да потенцијални понуђачи, пре подношења понуде, посете локацију која је 

предмет јавне набавке како би стекли увид у све информације које су неопходне за 

припрему понуде. 

Доказ: Образац изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се 

попуњава,потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом (Поглавље 

XV). 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да било који учесник заједничке 

понуде изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави доказ. 

 

Приликом подношења понуде Понуђач доставља Изјаву, потписану од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверену печатом, да ће у року од 5 (пет) дана од дана 

потписивања уговора доставити: 

- полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање од 
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12.0.0. Испорука и уградња бакарних цеви фи 

15,9x1,0мм, све цеви се ипоручују са термичком 

изолацијом са парном браном дебљине д=9 мм. 

Цеви морају бити за фреонске инсталације 

тестиране за радне притиске P = 38 bara. 

  

м 142 

    

          

13.0.0. Испорука и уградња бакарних цеви фи 

19,1x1,0мм, све цеви се ипоручују са термичком 

изолацијом са парном браном дебљине д=9 мм и 

механичком заштитом (ПВЦ цеви). Цеви морају 

бити за фреонске инсталације тестиране за радне 

притиске P = 38 bara. 

  

м 220 

    

          

14.0.0. Испорука и уградња бакарних цеви фи 

22,2x1,0мм, све цеви се ипоручују са термичком 

изолацијом са парном браном дебљине д=13 мм и 

механичком заштитом (ПВЦ цеви). Цеви морају 

бити за фреонске инсталације тестиране за радне 

притиске P = 38 bara. 

  

м 50 

    

          

16.0.0. Испорука и уградња фитинга бакарних цеви. 

Фитинг мора бити фреонски лукови не делови за 

централна грејања. У овој позицији предвидети и 

сав пратећи материјал за тврдо лемљенеј цеви, 

кисеоник, ацетилен, Aзот , као и фитинг за 

фиксирање и ношење цевовода. за ношење 

користити шелне са гуменом обујмицом. Узима се 

паушални износ - 30 % од цене цеви. 

  

пауш. 0,3 

0,00   

      

  

    

17.0.0. Испорука и уградња челичних носача за ношење 

спољашњих јединица VRV система. На месту 

контакта спољашњих јединица и носача 

поставити гумене одвајаче за ублажавање 

вибрација. 

  

компл. 1 

    

      

  

    

54 


