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На основу члана 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019) и 

Налога  за спровођење поступка набавке I Брoј: 404-110-1/2021  од 03.12.2021. године, лице 

за јавне набавке Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује 

 

                                      П О З И В 

за прикупљање понуда за  набавку добара-  Набавка клима уређаја 

 

Овај позив упућује се непосредно привредним субјектима и објављује на интернет страни 

наручиоца. 

Предмет набавке је набавка клима уређаја. 

Након спроведеног истраживања тржишта овлашћено лице Наручиоца ће издати нарџбеницу 

најповољнијем понуђачу. 

Понуђач је дужан да попуни спецификацију као и да наведе остале податке који су саставни 

део спецификације. 

 

Привредни субјект је дужан да добра испоручи и монтира  добро у року од најдуже 15 дана 

од дана достављања наруџбенице. 

 

Клима уређај се испоручује, монтира и ставља у функцију у објекту  Општинске управе 

општине Сокобаља, Светог Саве 23,  Сокобања. 

У понуди се исказује јединична цена, цена  без и са  ПДВ-ом у  динарима. 

Наручилац ће вредновати  укупно исказану цену без ПДВ-а.  

Наручилац ће изабрати привредни субјект применом критеријума „цена без ПДВ“.  

Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора. 

 

Плаћање за испоручена и уграђена  добра извршиће се уплатом на рачун привредног субјекта 

у року до максимално 45 дана од дана испостављања рачуна који мора бити регистрован у 

складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева 

за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени 

гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и 8/2019), и достављен заједно са отпремницом коју 

потписује представник наручиоца чиме потврђује да су добра испоручена и уграђена, 

односно да је клима уређај у функцији.   

Привредни субјекти  достављају понуде до 07.12.2021 године до 10,00 часова  факсом на број 

018/830-253, на mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца 

улица Светог Саве 23, Сокобања у писаној форми, са назнаком  Понуда за набавку клима 

уређаја. Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена и неће 

бити разматрана. 

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и садржати све тражене 

податке. 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити попуњена и 

оверена  потписом овлашћеног лица понуђача.  

 

За праћење  реализације набавке наручилац ће обезбедити лице.  

 

Саставни део овог позива је Спецификација клима уређаја, Образац понуде и подаци о 
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понуђачу 

 

Контакт особа: Душица Станковић,  dusicastankovic@opstinasokobanja.com 

 

У Сокобањи, 03.12.2021. године 

    

IV Брoј: 404-110-2/2021 

                                                                                 

                    Лице за ЈН 

              Душица Станковић с.р. 
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Спецификација за набавку добра 

Клима уређај за сервер салу ОУ 

 

1. Клима Уређај: „GREE MUSE PROFI WIFI Inverter klima 12000 btu“ 

Спецификација: 

Kapacitet 

hladjenja: 
12000 BTU 

Kapacitet grejanja: 12000 BTU 

Energetski razred: A++ 

Tip gasa: R32 

Funkcije: 

G10 Inverter tehnologija 
WiFi Smart Funkcija 
7 brzina ventilatora 
Prečišćavanje vazduha: hladna plazma i healthy filter 
Vertikalno pomeranje i fiksiranje usmerivača vazduha daljinskim upravljačem 
X-Fan funkcija: naknadni rad ventilatora kako bi se sprečila pojava buđi, gljivica i bakterija 
I-feel funkcija - merenje temperature preko daljinskog upravljača 
LED displej sa prikazom temperature na unutrašnjoj jedinici 
Režimi rada: automatski / hlađenje / grejanje/ odvlaživanje / ventilacija 
Dodatni režimi rada: režim ušteda energije, turbo režim, tajmer, režim spavanja, režim zaštite 

na 8°C 
Sistemi zaštite: zaštita od nedostatka freona, zaštita od niskog i visokog napona 
Auto restart 
Soft start 
Inteligentno predgrevanje 
Inteligentno odleđivanje 
Grejač kompresora i oplate spoljašnje jedinice 
Suvi kontakt - mogućnost povezivanja žičanog kontrolera 
Zaključavanje daljinskog upravljača 
Potrošnja energije od samo 0,5W u stand-by režimu 
Samodijagnostika 
Dvostrani odvod kondenzata 
Tehničke specifikacije: 
Kapacitet hlađenja: od 700 do 4000 (3500) W 
Kapacitet grejanja: od 800 do 4500 (3670) W 
SEER 7,0 W/W 
SCOP 4/5,1 W/W 
Protok vazduha 680/620/560/490/450/420/390 m 3 /h 
Odvlaživanje 1,4 l/h 
Ulazna snaga struje grejanje od 90 do 1450 (1085)W 
Ulazna snaga struje hlađenje od 180 do 1500 (990)W 
Dimenzije unutrašnje jedinice 894x291x211 mm 
Dimenzije spoljašnje jedinice 848x596x320 mm 
Težina spoljašnje/unutrašnje 31/11 kg 
Prečnik cevi 6,35/9,52 mm 
Opseg hlađenja od -15°C do +43°C 
Opseg grejanja od -22°C do +24°C 
Energetska klasa (H/G) A++/A+++;A+ 
Max dužina cevne instalacije 20/10 m 
Nivo buke unutrašnje jedinice 26/28/30/32/35/38/42 dB(A) 
Nivo buke spoljašnje jedinice 52 dB(A) 

Garancija: 2 godine 
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2. Пумпа за одвод кондензата „FR PUMPA KONDENZATA KLIME SET MINI BLANC-DELUXE ASPEN“ 

Спецификација:  

Napajanje: 230V/50Hz (0,18A/16W) 

Maksimalan protok\h na 0m: 6l 

Maksimalna preporucena visina: 4m 

Nivo buke na 1m: 22dB 

Kontinualan režim 

Klasa II uređaja 

 

 

 

3. Бакарне цеви ∅6 и ∅10 са „Armaflex“ изолацијом, носачи, каблови и остали пратећи 

материјал. 

 

 

4. Монтажа климе и допуна гасом „R410“ 

Обрадио: 

Никола Ларевић 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ -  КЛИМА УРЕЂАЈА 

Р.БР ПРОИЗВОД КОЛ. 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА (без 

ПДВ-а) 

УКУПНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ 

(Количина  

х јед. Цена  

без ПДВ-а) 

КОЛИЧИНА 

х ЦЕНА (СА 

ПДВ-ОМ) 

1 

Клима Уређај: „GREE MUSE PROFI 

WIFI Inverter klima 12000 btu“ 1    

2 

Пумпа за одвод кондензата „FR 

PUMPA KONDENZATA KLIME SET 

MINI BLANC-DELUXE ASPEN“ 
1    

3. 

Бакарне цеви ∅6 и ∅10 са 

„Armaflex“ изолацијом, носачи, 

каблови и остали пратећи материјал. 
Pušal    
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Монтажа климе и допуна гасом 

„R410“ Pušal    

 

Укупна цена без ПДВ-а___________________ 

                              ПДВ ____________________ 

Укупна цена са ПДВ-ом________________________ 

 

Рок испоруке и монтаже ___________календарских  дана (најдуже 15) од дана пријема 

наруџбенице. 

     

Место испоруке и монтаже је објекат  Општинске управе општине Сокобаља, Светог 

Саве 23,  Сокобања. 

 

 

Датум: 

 

 
Потпис понуђача 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 
 

Датум: 
 

 
Потпис понуђача 

 


