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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ   

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке: Набавка 
клима уређаја са уградњом и пуштањем у рад за потребе организационих јединица РФЗО, 
редни број  јавне набавке 404-22-110/16-4  
 

Дана 18.04.2016. године заинтересовано лице се обратило захтевом  08/3 број 404-2-4/16-13 
за појашњењем у вези са поступком јавне набавке: Набавка клима уређаја са уградњом и пуштањем у 
рад за потребе организационих јединица РФЗО, редни број  јавне набавке 404-22-110/16-4, сходно 
члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
  Питања заинтересованог лица и одговори Комисије: 
  

Питање: 
„Колика је просечна дужина инсталације, односно колико је растојање између унутрашње и 

спољашње јединице?" 
 

Одговор: 
Просечна дужина инсталације од унутрашње до спољашње јединице је од 3m до 6m, за 

организационе јединице РФЗО наведене у Прилогу 1 конкурсне документације, осим за: 
- филијалу Сомбор - Испостава Кула за један клима уређај – раздаљина износи око 10m; 
 -филијалу Нови Сад, за два клима уређаја – раздаљина износи 10m; 
-филијалу Смедерево, за један клима уређај – раздаљина износи 10 m; 
-филијалу Пожаревац, за један клима уређај –раздаљина износи од 10-11m 
-филијалу Ниш, за један клима уређај –раздаљина износи 7m. 

 
Питање: 
„Да ли су места уградње стандардна, односно нису на некој висини, па је потребно користити 

скелу, покретна кола или слично?“ 
 
Одговор: 
Места уградње су стандардна, уградња се може вршити из канцеларије пословног простора 

на спољњи зид, или са мердевина са спољње стране. 
 
Питање: 
 „Да ли су места уградње стандардна, односно нису од мермера, стакла или неког другог 

специфичног материјала?“ 
 
Одговор: 

             Места уградње су стандардна, уградња се врши на бетонски зид или зид од опеке. 

                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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