
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2.- 7067 

Датум: 13.03.2019. 

  

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015, 

68/2015),  Комисија за јавну набавку мале вредности добара – Набавка  клима уређаја, број 

јнмв 15/19, образована Решењем о образовању Комисије, број 5.2-61571 дана 07.03.2019. године 

по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца дана 08.03.2019. године у року предвиђеном за подношење понуда врши: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА 

 

ЈНМВ БР.15/19 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка  клима 

уређаја, број јнмв 15/19 ,због техничке грешке се мења на следећи начин: 

 

Мења се у делу  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,односно у Тачци  3. LCC ТРОШАК 

на страни 18/47, где је гласило; 

  
 

„* За позиције 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тошак животног циклуса уређаја (LCC) рачуна се према 

формули: 

LCC= А+ B + C - D (din) 
где је: 

 

А - jединична набавна цена (без ПДВ) 

B - потрошња електричне енергије за 12 година рада (1240h/god. x јед.цена ел.енергије 

(виша тарифа VT) од 7,61din/kWh) (за поз.1,2,4) 

B - потрошња електричне енергије за 6 година рада (4680h/god. x јед.цена ел.енергије (виша 

тарифа VT) од 7,61din/kWh + 2520h/god. x јед.цена ел.енергије (нижа тарифа NT) од 

4,82din/kWh) (за поз.3,5,6,7) 

C - цена годишњег сервиса (за 6 година рада) понуђеног уређаја који обухвата:  

- Комплетно чишћење и дезинфекција спољне и унутрашње јединице (филтери, 

турбина, испаривач, кућиште спољне јединице)) 

- Контрола притиска и температуре у систему, у циклусу хлађења и грејања, пре 

чишћења и дезинфекције 

- Допуна фреона за понуђени уређај (20% од укупне количине фреона) 

- Провера струје компресора 

- Пуштање у рад у циклусу хлађења и грејања, и штеловање после сервиса 

D – вредност уређаја после престанка рада (после 6 год. за уређај из поз.1,2,4; и 12 год. за 

уређај из поз. 3,5,6,7)  

 

“ 
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И сада гласи „.“ 

 

* За позиције 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тошак животног циклуса уређаја (LCC) рачуна се према 

формули: 

 

LCC= А+ B + C - D (din) 
 

Где је: 

 

А - јединична набавна цена (без пдв) 

 

B – потрошња електричне енергије (дин) за 12 година (за поз. 1,2,4): 

            ( (760h/год.) x улазна снага уређаја за хлађење (кW) +  (480h/год.) x улазна снага 

уређаја за грејање (кW) ) x 

            x јединична цена ел.енергије (виша тарифа) 7.61дин/кWh 

 

B- потрошња електричне енергије (дин) за 6 година (за поз. 3,5,6,7): 

( (3120h/год.) x улазна називна (номинална) снага уређаја за хлађење (кW) 

+  (2160h/год.) x улазна називна (номинална) снага уређаја за грејање (кW) )  

            x јединична цена ел.енергије (виша тарифа) 7.61дин/кWh + 

+( (720h/год.) x улазна називна (номинална) снага уређаја за хлађење (кW) 

+  (480h/год.) x улазна називна (номинална) снага уређаја за грејање (кW) )  

            x јединична цена ел.енергије (нижа тарифа) 4,82дин/кWh 

 

Напомена: -   Цена ел.енергије је дата без пдв. 

 

C – цена годишњег сервиса (за 6 година рада) понуђеног уређаја који обухвата: 

- Комплетно чишћење и дезинфекција спољне и унутрашње јединице (филтери, 

турбина, испаривач, кућиште спољне јединице) 

- Контрола притиска и температуре у систему, у циклусу хлађења и грејања, пре 

чишћења и дезинфекције 

- Допуна фреона за понуђени уређај (20% од укупне количине фреона) 

- Провера струје компресора 

- Пуштање у рад у циклусу хлађења и грејања, и штеловање после сервиса, 

 

и може бити (на годишњем нивоу) не мања од 10% од набавне вредности уређаја (за 

поз. 1,2), и не мања од 5% од набавне вредности уређаја (за поз.3,4,5,6,7). 

 

Д – вредност уређаја после престанка рада, са годишњом стопом амортизације која се 

обрачунава по пропорционалној методи, где је: 

- Процењени век трајања уређаја 12 год (за поз.1,2, 4), 

- Процењени век трајања уређаја 6 год. (за поз. 3, 5,6,7) 
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Надаље,  

 

Самим тим је дошло и до промене у обрасцу структуре цене – Образац број 4. 

  

 С обзиром да је Наручилац изменио конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, Наручилац је, сходно одредбама члана 63. Став 5  Закона о јавним 

набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), продужио рок за подношење понуда.  

 

Нови рок за подношење понуда је 21.03.2019. године до 11,00 часова.  

 

Понуду поднети искључиво на обрасцима из измењене Конкурсне документације Наручиоца. 

 

 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад 

        Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доставити: 

 

- Архиви 

- Служби „Јавних набавки“ 


