Наручилац

Општина Мали
Зворник

Адреса

Краља Петра I бр.38

Место

Мали Зворник

Број
Датум

404-22/1-5
12.06.2014.године

Предмет: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У складу са чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12), Наручилац врши измену конкурсне документације за јавну набавку
замена електроинсталација у подземном граду Карађорђевић ЈН 404-22,
у предмеру и предрачуну ,позиција 1.напајање и енергетски развод ,ставка 1Набавка, испорука и
монтажа
издвојеног мерно разводног ормана МРО
постављеног на зид са КПК који се састоји од: високоучинских осигурача 35 А (3
ком.), трофазног бројила са управљачким уређајем интегрисаним у бројилу (1
ком.), аутоматских осигурача Ц 25А (3 ком.), Б 25А (3 ком.) плаћа се комплет
повезано по комаду се брише.
Као и у делу III Врста ,техничке карактеристике брише се тачка 1.1-Мерно
разводни орман МРО
У осталом делу конкурсне документације остаје непромењено.
Ова измена објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца.
У прилогу се налази измењена Спецификација радова образац VI .

Kомисија за јавне набавке
мале вредности

VI.СЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
Замена електроинсталација у подземном граду Карађорђевић
ПОЗИЦИЈА
МЕРА

КОЛ.

1 НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД
Набавка, испорука и уградња термопластичног
разводног ормана (400x400x200)mm у заштити IP
65. У орман уградити следећу опрему, а све према
једнополној шеми РО-1:
- диференцијална FID заштита 40/0.5А, ком 1
- гребенаста склопка GS 25-10 U, ком. 1
- монофазна утичница, ком. 1
- Аутоматски осигурач B 16А, ком. 6
- Аутоматски осигурач B 10А, ком. 3
- остали ситан не специфицирани материјал
(клеме, папучице, ...),
Укупно РО-1

компл.

1,00

компл.

1,00

m

25,00

Набавка, испорука и уградња термопластичног
разводног ормана (400x400x200)mm у заштити IP
65. У орман уградити следећу опрему, а све према
једнополној шеми РО-2:
- диференцијална FID заштита 25/0.3А, ком 1
- гребенаста склопка GS 25-10 U, ком. 1
- монофазна утичница, ком. 1
- Аутоматски осигурач B 10А, ком. 6
- остали ситан не специфицирани материјал
(клеме, папучице, ...),
Укупно РО-2
Набавка, испорука и полагање кабла X00/0-А
4x16mm² за напајање МРО. У цену је урачунат
прибор за вешање и фиксирање.
Плаћа се комплет по метру.

ЈЕД.ЦЕНА
(динара без
ПДВ-а)

УКУПНО (динара
без ПДВ-а)

Набавка, испорука и полагање кабла PPОО
4x10mm² за напајање од МРО до РО-1. Позиција
обухвата кабл, инсталационе цеви, уводнице и
кабловске папучице на крајевима са повезивањем
на местима прикључка,потребне продоре. Плаћа
се комплет по метру.
m

3,00

m

245,00

m

695,00

m

420,00

m

723,00

Набавка, испорука и полагање кабла N2XH 5x6mm²
за напајање од РО-1 до РО-2. Позиција обухвата
кабл комплет са свим елементима за постављање
(обујмице, завртњеви, типлови итд.) и са
повезивањем на оба краја.
Плаћа се комплет по метру.
укупно (1):

2- ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА
Набавка, испорука и полагање кабла N2XN
5x2,5mm² за напајање расвете. Позиција обухвата
кабл комплет са свим елементима за постављање
(обујмице, завртњеви, типлови итд.) и са
повезивањем у кутијама.
Плаћа се комплет по метру.
Набавка, испорука и полагање кабла N2XH
3x1,5mm² за напајање расвете. Позиција обухвата
кабл комплет са свим елементима за постављање
(обујмице, завртњеви, типлови итд.) и са
повезивањем у кутијама.
Плаћа се комплет по метру.
Набавка, испорука и полагање кабла N2XH
3x1,5mm² за напајање нужне расвете. Позиција
обухвата кабл комплет са свим елементима за
постављање (обујмице, завртњеви, типлови итд.) и
са повезивањем у кутијама.
Плаћа се комплет по метру.

Набавка, испорука и постављање кабловских
разводних кутија у заштити IP65.
Плаћа се комплет по комаду.
Набавка, испорука и монтажа са повезивањем на
готову инсталацију бродске светиљке у заштити
IP65 са керамичким грлом Е27,
сијалицом
инкадесцентном
до
100W
и
могућности
инсталације мини компакт флуо сијалице , тело и
мрежа су израђени од силумина, стаклени дифузор
тип BS 100, Eltex или одговарајући. Плаћа се
комплет по комаду.

ком

145,00

ком

183,00

ком

183,00

ком

57,00

m

10,00

m

10,00

m

2,00

Набавка, испорука и монтажа мини компакт флуо
светиљке од 23W.
Плаћа се комплет по комаду.
Набавка, испорука и монтажа са повезивањем на
готову инсталацију нужне светиљке 1x8W у
заштити IP65, са сопстевним извором напајања за
аутономни рад од 3 часа, тип UN 2841, Унипром
или одговарајући.
Плаћа се комплет по комаду.
укупно(2):

3- ТРАКАСТИ И ЦЕВАСТИ УЗЕМЉИВАЧ
Набавка, испорука материјла и израда тракастог
уземљивача и извода траке за SIP који се састоји
од поцинковане траке FeZn 25x4mm. Крајеве
траке спојити укрсним комадом SRPS.N.B4.936/III.
На месту предвиђеном за SIP потребно је
направити извод траком у дужини 1m.
Плаћа се по метру дужном
Сечење асфалта, копање рова за полагање траке
0,4x0,6m и враћање асфалта у првобитно стање.
Плаћа се по метру дужном
Набавка, испорука и постављање сонди дужине
L=1,5m
Плаћа се по комаду.

укупно(3):

4- ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ
ПОТЕНЦИЈАЛА
Набавка, испорука материјала и монтажа
сабирнице за изједначавање потенцијала SIP.
Састоји се од бакарне шине у узидној кутији од
поцинкованог лима са поклопце
Плаћа се комплет по комаду.

Ком

1,00

укупно(4):

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УКУПНО
1-4:
1 -НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У
ОБЈЕКТУ
2- ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА
ПРИКЉУЧНИЦА И СПРАТНИХ ТАБЛИ
3- ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И
ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ
4- ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ
ПОТЕНЦИЈАЛА
УКУПНО 1-4 динара без ПДВ-а:

ПДВ 20%

УКУПНО 1-4 динара са ПДВ-ом:

Датум
_____________________________

Понуђач
М. П.
________________________________

