
 

 

 

 

 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку у отвореном поступку бр. 22/2016 
 
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 
добара бр. 22/2016  - Набавка опреме за климатизацију базена Wellness центра „Ковиље“ 
Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности добара, Наручилац чини 
следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности добара, број 22/2016 – Набавка опреме за климатизацију 
базена Wellness центра „Ковиље“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 
Ковиљачи. 
 
1) у делу који се односи на образац структуре цене, образац број 4, на позицији 1 

треба да стоји L=6000 m2/h а не L=600 m2/h, тако да образац струкутру цене 
гласи  



 

Образац бр. 4 
 
На основу позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 22/2016 -  
Набавка опремe за климатизацију базена Wellness центра „Ковиље“ Специјалне 
болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи , достављамо следећу:                                              
 

Ред
бр. Опис Јед. 

мере Количина Јединична цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

1 

Испорука модуларног клима уређаја за 
базен у варијанти за спољну уградњу са 
уграђеним вентилаторимаса директно 
куплованим мотором, расхладним 
компресором, рекуператором топлоте, 
гликолом, грејачем, филтерском секцијом 
и регулационим демперима. 
Клима комора базенске изведбе отпорна 
на влагу и повишен садржај хлора и 
сумпора. 
Клима уређај је са могућношћу регулације 
температуре и влаге у простору у летњем 
и  зимском периоду.  
L=6000 m2/h, H=300 Pa 

ком 1 

  

2. 
Испорука и уградња измењивача топлоте 
вода – гликол  90/70%60/500C 
Q=45kW 

ком 1 
  

3. Одсисни центрифугални вентилатор 
L=1000m3/h, H=200Pa ком 1   

4. Експанзиони суд са вентилом сигурности, 
V=25l ком 1   

5. Циркулациона пумпа за гликол 40%, 
DN40, G=1,1l/s, ∆p=0,8bar ком 2   

6. 

Електро командан табла за вођење рада 
коморе, пумпи и вентилатора 
Комплет са сензорима и 
електропокретачима 

ком 1 

  

7. Припремно завршни радови, испорука на 
објекат и примопредаја наручиоцу ком 1   

 ПДВ     
 УКУПНО СА ПДВ-ом     

 
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 
 

 
У Бањи Ковиљачи,  
Комисија за јавне набавке 
дана  13.07.2016. године 
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1) у делу који се начин и услове плаћања на страни 15 конкурсне документације, први 
пасус гласи: „Корисник се обавезује да ће извршити плаћање испоручених добара у року од 45 
дана по извршеној испоруци, а на основу испостављених фактура и отпремница. „  
мења се начин и услови плаћања који сада гласе: 
„Корисник се обавезује да ће извршити плаћање испоручених добара на следећи 
начин: 50 % авансно а 50% по испорученој опреми односно по извршеној испоруци.“ 
 
 
 
У Бањи Ковиљачи,  
Комисија за јавне набавке 
дана  19.07.2016. године 
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