У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Позивом за подношење понуда за
јавну набавку мале вредности радова, Радови на постављању електричне
инсталације - Гимназија „Светозар Марковић“ у Нишу, (РБЈН 404-1Ш/312017), Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је
извршена измена и допуна конкурсне документације:

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1:

На страни 31/61 у оквиру СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПРЕДМЕР РАДОВА;
Гимназија „Светозар Марковић“ у Нишу; Радови на постављању електричне
инсталације; (јавна набавка мале вредности радова, брoj 404-1Ш/31-2017); врши се
измена и допуна конкурсне документације, односно брише се страна 31/61, а уместо
ње додаје се страна 31-1/61 – у наставку овог документа - (маркирани део у
предмеру 31-1/61 стране представља допуну). Осим наведене измене, у свим
осталим деловима, конкурсна документација остаје неизмењена. Рок за подношење
понуда се продужава у складу са обавештењем.
У обавези сте да своју понуду припремите у складу са Конкурсном
документацијом и Изменом и допуном конкурсне документације број 1.

У противном ваша понуда ће се сматрати неприхватљивом.

У Нишу, 28.07.2017. године

Измењена страна конкурсне документације 31-1/61

Измењена страна конкурсне документације број 31-1/61
kablovi preseka 4mm2 - 6mm2
kablovi preseka 10mm2 - 25mm2
kablovi preseka 35 mm2 - 70mm2
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Demontaža postojećih svetiljki . Obračun po komadu

4

Demontaža postojećih priključnica i prekidača
Obračun po komadu
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UKUPNO - DEMONTAŽA ORMANA I INSTALACIJA
2

RAZVODNI ORMANI

1

Orman MRO

Nabavka i montaža opreme u postojećem
merno-razvodnom ormanu (M.R.O.) postavljenog
kao nazidni u ulaznom delu objekta. Oprema se
montira prema priloženoj jednopolnoj šemi, plaća
se komplet sa ugradnjom.
Poluindirektna merna grupa 3x230/400V, 5A
sa funkcijom ocuvanja obracunskih podataka i
sa modulom za daljinsko ocitavanje i iskljucenje.
strujno-naponski klemarnik
strujni trafo-reduktor 150/5A
glavni prekidač 200A
automatski prekidač naponskog kola 6A
Ostali potreban elektromaterijal za povezivanje
na instalaciju (P/F vodovi, spojnice, papučice,
pertineks ploče idr.) .
Napomena: Predvidjena oprema u razvodnom
ormanu može se menjati odgovarajućom
renomiranog
proizvodjača
uz
saglasnost
investitora organa.

2

Orman RO-FS
Slobodnostojeći modularni razvodni orman, tipski
testiran
prema
DIN EN 60439-1/3 (VDE 0660 deo 500/504)
Stepen zaštite prema DIN EN 60529, IP43. Orman je
izrađen od dva puta dekapiranog lima, plastificiran
(RAL 7035). Dimenzija ormana je 600x500x200mm.
U orman / na vrata se smešta sledeća oprema:
Kompakt prekidač In=50A, 25kA
ručica, produženi pogon za kompakt prekidač
automatski prekidač B6/1, 4.5kA
automatski prekidač B10/1, 4.5kA
automatski prekidač B16/1, 4.5kA
grebenasti prekidač 25-90 montaža na DIN šinu
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