
ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 
Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР 

тел/факс: +38125-463-111;  +38125/463-115; 
ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  

ЕППДВ:132716493 

 
Деловодни број: ЈН 211/22-3 
Датум: 29.07.2022.  

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 Сервис клима уређаја 2022.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'') 
  

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
Назив: ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, ШГ ''Сомбор'' Сомбор 
Седиште наручиоца: Сомбор, Апатински пут 11 
Одговорна особа (потписник уговора): Срђан Пеурача, маст.инж.шум., заступник огранка 
ШГ ''Сомбор'' Сомбор 
Особа за контакт: Ђорђе Луткић, дипл.инж.шум. 
Телефон: 025/463-111 
Телефакс: 025/463-115 
Електронска адреса:crade@sgsombor.co.rs 
Текући рачун: 205-19-7454-08  Комерцијална банка 
Матични број: 08762198 
ПИБ: 101636567 
Број регистровања за ПДВ: 132716493   
 
ВРСТА ПОСТУПКА:  
Предметна набавка се спроводи на основу члана 27 став 1 тачка 1 у складу са Законом о 
јавним набавкама. 
 
 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ред.бр. Назив услуге Опис 

1 Сервис уређаја  
( сплит система) 

     На унутрашњој јединици 
 демонтажа предње маске унутрашње јединице заједно 

са филтерима и прање истих. 
 цкидање крилца, степ мотора, прање кадице и пластике 

испред турбине 
 дезинфекција испаривача унутрашње јединице 
 провера протока воде у кондез цреву 
 чишћење испаривача унутрашње јединице са средством 

за чишћење испаривача клима уређаја на  
 бази пријатног мириса које уклања бактерије и вирусе. 
 контрола температуре протока ваздуха(улаз-излаз) 

 
На спољној јединици 
 продувавање кондензатора (саће са задње стране) како 

би се избегло преоптерећење компресора 
 прање кућишта спољне јединице - средством на бази 

киселина, делује ефикасно на све врсте  
       наслага прљавштине) и провера носача спољашње  
       јединице 
 провера притиска у систему и евентуална 

допуна, зависи од типа коришћеног фреона (R22, R407c, 
R410A) – до 250 gr 

2 Пуњење фреоном комплетног 
уређаја до 1 кг 

Пуњење фреоном комплетног уређаја до 1 кг се ради по 
потреби, у случају да је дијагностикована потреба за 
комплетним пуњењем клима уређаја. Сервис укључује услугу 
пуњења уређања и цену фреона. 

3 
Пуњење расхладним фреоном 

Р 22 (кг) – ван предовног 
сервиса 

4 
Пуњење расхладним фреоном 

Р 410(кг) – ван предовног 
сервиса 

5 
Пуњење расхладним фреоном 

Р 407 (кг) – ван предовног 
сервиса 

6 Замена кондензатора 1,5μФ Замена кондензатора се ради по потреби, у случају дијагносике 
неисправности. Сервис укључује цену услуге замена 
кондензатора са ценом резервних делова 

7 Замена кондензатора 20μФ 
8 Замена кондензатора 35μФ 
9 Замена кондензатора 50μФ 

10 Замена степ мотора 
усмеривача ваздуха 

Замена степ мотора усмеривача ваздуха  се ради по потреби, у 
случају дијагносике неисправности. Сервис укључује цену 
услуге замену степ мотора усмеривача ваздуха  са ценом 
резервних делова 

11 Замена кондензатора 
спољашње јединице 

 

Замена кондензатора спољашње јединице се ради по потреби, у 
случају дијагностике неисправности кондензатора. Сервис 
укључује цену кондензатора и услугу његове замене  

12 

Замена електорнике 
унутрашње јединице и/или 

осталих делова 
 

Замена електорнике унутрашње јединице и/или осталих делова 
се ради по потреби, у случају дијагносике неисправности. 
Сервис укључује цену услуге замене електронике, и/или других 
делова клима уређаја са ценом резервних делова  

13 Замена сензора температуре 
Замена сензора температуре се ради по потреби, у случају 
дијагносике неисправности. Сервис укључује цену услуге 
замене сензора температуре са ценом резервних делова 

14 Замена даљинског управљача 
универзалним са сетовањем 

 

15 Поправка фреонске  

https://klimauredjaji.com/oprema
https://klimauredjaji.com/oprema


инсталације варењем са 
вакумирањем и провером 

заптивености 

16 Демонтажа и монтажа клима 
уређаја  

Услуга подразумева привремену демонтажу и монтажу 
постојећег клима уређаја на исто место, услед грађевинских 
радова и сл. 

17 Демонтажа и монтажа клима 
уређаја 

Услуга подразумева премешатање  постојећег клима уређаја на 
друго место као и монтажу новог уређаја( монтажа спољне и 
унутрашње јесинцие, израдом отвора кондензата, израдом 
отвора за пролаз инсталације, повезивање, повезивање и 
пуштање у рад и остали зависни трошкови (потрошни 
материјал и сл.) 

18 
Дијагностика квара на клима 

уређају (без интервенције и 
замнене делова) 

 

 
Поправка клима уређаја обухвата долазак у објекат Наручиоца, утврђивање врсте квара и поправку, 
уградњу/замену резервних делова и потрошног материјала, све путне трошкове и друге зависне 
трошкове. Резервни делови који се уграђују морају бити нови испоручени у оригиналном фабричком 
паковању са декларацијом и гарантним листом. 
У случају интервентних поправки чија је вредност већа од 10.000 динара, Извршилац услуга је дужан 
да представнику Наручиоца испостави понуду, а интервенцији ће приступити тек након одобравања 
радова од стране Наручиоца.  

Уколико након утврђивања квара од стране понуђача (Извршиоца), Наручилац одбије сагласност са 
понудом Извршиоца због неекономичности поправке и сл. Извршиоцу ће бити исплаћен износ за 
ставку ''Дијагностика квара на клима уређају (без интервенције и замнене делова)''. 

Уколико је током трајања уговора неопходно изврштити интервенту поправку и уградњу резервног 
дела и потрошног материјала за које није исказана цена у Обрасцу понуде, поправка ће се извршити 
само уз сагласност Наручиоца. Понуда Извршиоца мора да садржи информације о врсти квара, 
списак и цена резервних делова и потрошног материјала и цену услуге. Наручилац задржава право да 
изврши упоређивање цена резервних делова и потрошног материјала са тржишним ценама и тражи 
усаглашавање исказаних цена, у случају да постоје већа одступања у односу на упоредне тржишне 
цене. 

Извршилац услуге ће услугу извршити у року од 2 дана од момента дијагностиковања квара након 
пријема захтева Наручиоца.  

За случај да отклањање квара подразумева набавку нове компоненте, рок за извршење услуге сервиса 
је 5 дана. 

Услуге сервисирање и одржавања инсталације и опреме  ће се изводити у сервису Извршиоца услуге 
или на локацији Наручиоца у зависности од природе насталог квара.  

Наручилац располаже са следећим клима уређајима : 
 
Расподела уређаја  по локацијама, тип и количина 
 
ШГ '' СОМБОР''  Апатински пут 11, Сомобор 
 
Ред.бр. Врста клима уређаја Количина 

1. Crypton Cry PAC 9000 1 
2. Beko BKH 180 1 
3. Midea MSG 12 HR 5 
4. Fujitsu ASY12 RSE-W 1 
5. Vox VSA5-12PE 2 

 
 
 



ШУ '' АПАТИН''- управа, Кружни насип 13, Апатин 
Ред.бр. Врста клима уређаја Количина 

1 Midea MSG 09 2 
2 Housel HAS9H/1 1 
3 VOX VSA5-12PE 1 
4 VOX VSA3-24B 1 

 
ШУ '' АПАТИН''- ловачка кућа ''Месарске ливаде) 
Ред.бр. Врста клима уређаја Количина 

1. Samsung SH 12  1 
 
ШУ '' КОЗАРА'' Бачки Моноштор- ловачка кућа 
''Штрбац) 
Ред.бр. Врста клима уређаја Количина 

1. Fujitsu AOY12RSE 1 
2. Midea MSG 18 HR 1 
   

ШУ '' КОЗАРА'' Бачки Моноштор- управа, Ослобођења  
64, Бачки Моноштор 
Ред.бр. Врста клима уређаја Количина 

1. VOX  VSA5-12PE 1 
2. Midea MSG 18 HR 2 

 
ШУ '' ОЏАЦИ'', Светозара Марковића 25, Оџаци 
Ред.бр. Врста клима уређаја Количина 

1. Midea MSG 18 HR 2 
2. Vox VSA5-12PE 1 

ШУ '' СУБОТИЦА''-управа, мајшански пут 90, Суботица 
Ред.бр. Врста клима уређаја Количина 

1. Midea MSG 09 HR 4 
 
 
ШУ '' СУБОТИЦА''-лов.кућа''Храстовача'' Граничарска 
бб, Суботица 
Ред.бр. Врста клима уређаја Количина 

1. Мicubishi SRK 328 HENT-l 1 
2. Venting 12000 2 

ШУ '' СУБОТИЦА''-машински парк кућа''Храстовача'' 
Граничарска бб, Суботица 
Ред.бр. Врста клима уређаја Количина 

1. Vox VSA5-12PE 1 
 
Рок извршења услеге: Сукцесивно, у року од 3 дана од момента пријема захтева Наручиоца.  
 
За случај да отклањање квара подразумева набавку нове компоненте, рок за извршење услуге сервиса 
је 5 дана. 

Услуге сервисирање и одржавања инсталације и опреме  ће се изводити на локацији Наручиоца осим 
у изузетним околностима у сервису Извршиоца услуге у зависности од природе насталог квара.  

Гарантни рок: најмање 6 месеци од дана извршене услуге, гаранти рок за уграђене рез. делове према 
декларацији произвођача. 
Рок плаћања: у року од минимално 30, максимално 45 дана од дана уредно испостављене фактуре. 
Рок важења понуде: 30 дана 
Цена и начин на који мора да буде наведена и изражена у понуди: 
Цена се исказује у динарима без ПДВ;  



Сви евентуални трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке и попусти у цени 
одмах су исказани у њој, путем приказивања коначне цене без ПДВ, а не накнадним обрачунавањем, 
приликом чега се цена исказује са свим трошковима набавке (осигурање робе, накнада за амбалажу и 
друга средства за заштиту робе од оштећења, превозни трошкови, истовар на месту испоруке и др.). 
 
Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације. 
 
Критеријум за доделу уговора економски најповољнијој понуди: цена.  
Резервни критеријум:  
- У случају да два или више понуђача доставе понуде са истим укупним ценама, биће одабрана 
понуда са дужим роком плаћања, а уколико су понуде и након тога идентичне, путем жреба. 
 
Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а 

  
 Потисану и скенирану понуду на обрасцу понуде у прилогу  доставите најкасније до 04.08.2022. год. 

до 14,00 часова на e-mail : jslobodanka@sgsombor.co.rs. Понуда се може доставити поштом  или 
лично на адресу ШГ''Сомбор'', Апатински пут 11, Сомбор, са назнаком – Понуда за набавку '' Сервис 
клима уређаја 2022.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'')''.                           
      
 

- прилог: Образац понуде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jslobodanka@sgsombor.co.rs


 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:  

 
 
1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

1. Назив понуђача 
2. Седиште понуђача 
3. Одговорна особа (потписник уговора) 
4. Особа за контакт 
5. Телефон 
6. Телефакс 
7. Електронска адреса 
8. Текући рачун /понуђача                                        код банке 
9. Матични број понуђача 
10 Порески број понуђача 

 
2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Ред.
бр. Назив Јед. 

мере Количина 
Јединична  
цена без 
ПДВ-а 

Јединична  
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
вредност 
без ПДВ-

а 

Укупна 
вредност 

са ПДВ-ом 

1 Сервис клима уређаја  
( сплит система) 

ком 1     

2 Пуњење фреоном 
комплетног уређаја до 1 кг кг 1     

3 
Пуњење расхладним 

фреоном Р 22 (кг) – ван 
предовног сервиса 

кг 1     

4 
Пуњење расхладним 

фреоном Р 410(кг) – ван 
предовног сервиса 

кг 1     

5 
Пуњење расхладним 

фреоном Р 407 (кг) – ван 
предовног сервиса 

кг 1     

6 Замена кондензатора 1,5μФ ком 1     
7 Замена кондензатора 20μФ ком 1     
8 Замена кондензатора 35μФ ком 1     
9 Замена кондензатора 50μФ ком 1     

10 Замена степ мотора 
усмеривача ваздуха ком 1     

11 Замена кондензатора 
спољашње јединице 

 

ком 1     

12 
Замена електорнике 

унутрашње јединице и/или 
осталих делова 

 

ком 1     

13 Замена сензора 
температуре ком 1     

14 
Замена даљинског 

управљача универзалним са 
сетовањем 

ком 1     



 
Укупна понуђена цена поправки и других интервенција служи као елеменат критеријума за 
оцену и рангирање понуда, док ће се поправке и друге интервенције вршити према стварним 
потребама наручиоца током периода важења уговора. 
 
У понуђену цену редовног сервиса клима уређаја,урачунат је сав потребан потрошни материјал и сви 
зависни трошкови.У понуђенуцену поправки и других интервенција, урачуната је уградња резервних 
делова и потрошног материјала(осим за ставку под редним бројем 18.  Дијагностика квара на 
клима уређају (без интервенције и замнене делова), и сви зависни трошкови. 
Уговор ће бити реализован максимално до износа средстава одобрених наручиоцу за предметну 
јавну набавку. 
Уколико је током трајања уговора неопходно изврштити интервенту поправку и уградњу резервног 
дела и потрошног материјала за које није исказана цена у Обрасцу понуде, поправка ће се извршити 
само уз сагласност Наручиоца. Понуда Извршиоца мора да садржи информације о врсти квара, 
списак и цена резервних делова и потрошног материјала и цену услуге. Наручилац задржава право да 
изврши упоређивање цена резервних делова и потрошног материјала са тржишним ценама и тражи 
усаглашавање исказаних цена, у случају да постоје већа одступања у односу на упоредне тржишне 
цене. 

Рок извршења услеге: Сукцесивно, у року од 3 дана од момента пријема захтева Наручиоца. 
 
За случај да отклањање квара подразумева набавку нове компоненте, рок за извршење услуге сервиса 
је 5 дана. 

Рок плаћања: у року од ___________ ( минимално 30, максимално 45 дана) од дана уредно 
испостављене фактуре. 
 
Гарантни рок: ________ (најмање 6) месеци од дана извршене услуге, гаранти рок за уграђене рез. 
Делове према декларацији произвођача. 
 
  
Рок важења понуде: 30 дана 
 
 

Место и датум:                          Понуђач 
 
                                           

15 
Поправка фреонске 

инсталације варењем са 
вакумирањем и провером 

заптивености 

ком 1     

16 Демонтажа и монтажа 
клима уређаја ком 1     

17 Демонтажа и монтажа 
клима уређаја ком 1     

18 
Дијагностика квара на 

клима уређају (без 
интервенције и замнене 

делова) 

Пауш.      

УКУПНО:   


