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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 24/16 - СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА 

УРЕЂАЈА, ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ, ТАКО ДА СЕ СВАКА ПАРТИЈА МОЖЕ 
УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО 

 
За јавну набавку у отвореном поступку бр. 24/16 – Сервисирање и 

одржавање клима уређаја, обликована у две партије, тако да се свака партија 
може уговарати засебно, постављенa су питања понуђача: 

 
Питањe 1 :  

 

„Gde se geografski nalaze lokacije RC Petrovac i RC Bešnjaja?“ 
 

Одговор 1: 
 

Географске позиције: РЦ Петровац = 44.325562 / 21.336873 и РЦ Бешњаја = 43.996971 
/ 21.047894 
 

Питањe 2:  
 

“Da li je prilaz svakoj klimi pristupačan,odnosno da li je potrebna neka dodatna oprema 
kao što su skela, merdevine i sl.?” 

 

Одговор 2: 
 

Потребне су мердевине за приступ климама. 
 

Питањe 3:  
 

“Da li je na svim lokacijama na kojima se radi servis moguć pristup putničkim 
vozilima?” 

 

Одговор 3: 
 

Није могућ приступ путничким возилима. 
 

Питањe 4:  
 

“Da li je za neku od lokacija za pristup potrebno terensko vozilo-džip? Ukoliko jeste, 
molim Vas da navedete te lokacije” 

 

Одговор 4: 
 

Теренско возило је потребно за локације РЦ Кукавица и Јастребац.  
 

Питањe 5:  
 

“Povodom pripremanja ponude za javnu nabavku usluga Servisiranje i održavanje klima 
uređaja br.24/16, molim Vas za više informacija za tipove uređaja: model A; model 
ROTARY,MEDITERAN marke EI Niš, kao i za marku uređaja Inventor tipa model C 24. 
Hvala Vam” 

 

Одговор 5: 
 

Модел A, модел ROTARY и модел MEDITERAN произвођача EI Niš су климе које се 
уграђују у зид и старе су више од 25 година, а клима Inventor је тип C1VI – 24.  

 

       за Комисију за јавну набавку 
 
 
         Братислав Татић, дипл. инж. 
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