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КОВИН
На основу чл. 63., ст. 1., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
бр. 124/2014), бр. 10/2015 - НАБАВКЕ РАДОВА –РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ
Наручиоца ОШ ''Ђура Јакшић'', Ковин, ЈНА 34, Комисија за јавну набавку мења и допуњује
Конкурсну документацију бр. 288., од 29.04.2015. год, који су објављени на Порталу јавних
набавки дана 09.02.2015.год.
1. Тачка 2. ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО
ИЗВРШЕЊА, ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА подтачка 2.1.ВРСТА, ОПИС И
КОЛИЧИНА РАДОВА мења се и гласи
''Врста, опис и количина радова дати су предмеру радова, одговорног пројектанта
DOO ''ELEKTRO POWER WIND'', Жарка Зрењанина, Владимировци, који је саставни део
конкурсне документације. Предметни радови обухватају:
Р. б
1.

2.

3.

4.

5.

6.

НАПОЈНИ КАБЛОВИ
Испорука, постављање на зид испод малтера и
повезивање напојног кабла за напајање стамбеног
дела од KPK до GRT. Кабл је типа NHXCHX
4 x 120/70 mm²
Испорука, постављање на зид испод малтера и
повезивање кабла заштитног вода од OUZ до GRT.
Кабл је типа NHXCHX 1 x 70 mm².
Испорука, постављање на зид у каналицама (halogen
free) и повезивање напојног кабла за напајање RT
1,2,5. Кабл је типа N2XH 5 x 10 mm².
Испорука, постављање на зид у каналицама (halogen
free) и повезивање напојног кабла за напајање RT
3,4,6,7. Кабл је типа N2XH 5 x 16 mm².
Испорука, постављање на зид у каналицама (halogen
free) и повезивање кабла за напајање
новопројектованих потрошача од RT до потрошача.
Кабл је типа N2XH 3 x 2,5
Испорука, постављање на зид у каналицама (halogen
free) и повезивање кабла за напајање PP централе
антипаник светиљки и ручних јављача пожара. Кабл
је типа N2XH 3 x 1,5
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РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ
јм
Испорука, уградња и повезивање KPK EV 2P на
фасадном зиду, како је дато у графичкој
ком
документацији. У KPK уградити 3 ножаста осигурача
по 250 A ''c'' карактеристике 25 kA
Испорука, уградња и монтажа OZU на фасадном зиду ком
како је то дато у графичкој документацији
Испорука, повезивање и монтажа GRT. Орман је
израђен према техничком опису, цртежима и
препорукама надлежне Ел. дистрибуције. Орман је
слободно стојећи и монтира се на месту датом у
графичкој документацији, а уместо старог GRT у
орман се монтира следећа опрема:
трофазно индиректно бројило активне снаге
ком
k=2,230/400 V
уређај за управљање тарифом, уклопни сат
ком
аутоматски прекидачи ''C'' k-ke 6 A, 6 kA
ком
аутоматски прекидачи ''C'' k-ke 10 A, 6 kA
ком
аутоматски прекидачи ''C'' k-ke 16 A, 6 kA
ком
аутоматски прекидачи ''C'' k-ke 40 A, 6 kA
ком
аутоматски прекидачи ''C'' k-ke 50 A,6 kA
ком
Бакарне сабирнице, носачи сабирница, уводнице и
пауш
остали ситан и неспецифициран материјал и прибор
.
Све комплет испоручено, уграђено, повезано и
комп
функционално исправно.
Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT1
Разводна табла је величине за 32+6 елемента, за
монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC
масе. Испоручује се и монтира комплетна са
сабирницима за неутрални и заштитни проводник и
осталим потребним прибором и ситним материјалом.
На табли се монтира следећа опрема:
заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,03A
ком.
аутоматски прекидач 6 A, 6 kA ''C'' k-ke
ком.
аутоматски прекидач 10 A, 6 kA ''C'' k-ke
ком.
аутоматски прекидач 16 A, 6 kA ''C'' k-ke
ком.
Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT2
Разводна табла је величине за 36+6 елемента, за
монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC
масе. Испоручује се и монтира комплетна са
сабирницима за неутрални и заштитни проводник и
осталим потребним прибором и ситним материјалом.
На табли се монтира следећа опрема:
заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03A
ком.
аутоматски прекидач 6 A, 6 kA ''C'' k-ke
ком.
аутоматски прекидач 10 A, 6 kA ''C'' k-ke
ком.
аутоматски прекидач 16 A, 6 kA ''C'' k-ke
ком.
Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT3
Разводна табла је величине за 48+6 елемента, за
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монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC
масе. Испоручује се и монтира комплетна са
сабирницима за неутрални и заштитни проводник и
осталим потребним прибором и ситним материјалом.
На табли се монтира следећа опрема:
заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03A
аутоматски прекидач 6 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 6 kA ''C'' k-ke
Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT4
Разводна табла је величине за 36+6 елемента, за
монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC
масе. Испоручује се и монтира комплетна са
сабирницима за неутрални и заштитни проводник и
осталим потребним прибором и ситним материјалом.
На табли се монтира следећа опрема:
заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03A
аутоматски прекидач 6 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 6 kA ''C'' k-ke
Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT5
Разводна табла је величине за 36+6 елемента, за
монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC
масе. Испоручује се и монтира комплетна са
сабирницима за неутрални и заштитни проводник и
осталим потребним прибором и ситним материјалом.
На табли се монтира следећа опрема:
заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03A
аутоматски прекидач 6 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 6 kA ''C'' k-ke
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Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT6
Разводна табла је величине за 42+6 елемента, за
монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC
масе. Испоручује се и монтира комплетна са
сабирницима за неутрални и заштитни проводник и
осталим потребним прибором и ситним материјалом.
На табли се монтира следећа опрема:
заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03A
аутоматски прекидач 6 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 6 kA ''C'' k-ke
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Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT7
Разводна табла је величине за 36 елемента, за
монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC
масе. Испоручује се и монтира комплетна са
сабирницима за неутрални и заштитни проводник и
осталим потребним прибором и ситним материјалом.
На табли се монтира следећа опрема:
заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03A
аутоматски прекидач 6 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 6 kA ''C'' k-ke
ИНСТАЛАЦИЈА АНТИ ПАНИК РАСВЕТА
Испорука, монтажа и повезивањe против паник
fluo светиљки 2x8 W са сопственим акомулатором и
аутономијом мин. 3h. Светиљке имају PP ознаку у
графичкој документацији. Обрачун по комаду
Испорука, монтажа и повезивање ручних јављача
пожара
Испорука, монтажа и повезивање трубе
ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА
Испорука материјала и израда монофазног
прикључног места у свакој просторији каблом N2XH
3x2,5 са модуларном утичницом или сличном
(MGU63 произв. SE) Кабл се полаже на зид у
кабловским каналицама (halogen free)
Испорука материјала и израда монофазног
прикључног места у учионицама и канцеларијама
каблом N2XH 3x2,5 без утичнице за повезивање
клима уређаја
Испорука материјала, уградња и повезивање
монофазне утичнице за уградњу у зид са заштитним
контактом за магацин кухиње
ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Функционално испитивање инсталације, мерење
отпора, изолације и издавање атеста о исправности
инсталације
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2. Тачка 1.11. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ПОНУДА у делу који се односи на одређивање рока за достављање понуда и исти има да
гласи
''Рок за достављање понуда је до 18.05.2015. године до 12,00 часова''.

3. Тачка 1.12. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ
ПУНОМОЋЈА у делу који се односи на одређивање рока за отварање понуда и исти има да
гласи
''Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то
дана 18.05.2015.године у 12,15 часова у просторијама Наручиоца: ОШ ''Ђура Јакшић'',
ул. ЈНА, бр. 34., Ковин, уз присуство овлашћених представника Понуђача''.
4. Образац 15. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ мења се и гласи:
ОБРАЗАЦ бр. 15
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Поводом Вашег позива за подношење понуда за избор најповољније понуде и
закључење уговора о јавној набавци радова: - Реконструкција електромреже а по
предмету ЈН бр.10/2015, у отвореном поступку, а на основу наше понуде под достављамо
Вам спецификацију цена и укупну цену за извођење радова
Р. б
1.

2.

3.

4.

5.

6.

НАПОЈНИ КАБЛОВИ
Испорука, постављање на зид испод малтера и
повезивање напојног кабла за напајање стамбеног
дела од KPK до GRT. Кабл је типа NHXCHX
4 x 120/70 mm²
Испорука, постављање на зид испод малтера и
повезивање кабла заштитног вода од OUZ до GRT.
Кабл је типа NHXCHX 1 x 70 mm².
Испорука, постављање на зид у каналицама (halogen
free) и повезивање напојног кабла за напајање RT
1,2,5. Кабл је типа N2XH 5 x 10 mm².
Испорука, постављање на зид у каналицама (halogen
free) и повезивање напојног кабла за напајање RT
3,4,6,7. Кабл је типа N2XH 5 x 16 mm².
Испорука, постављање на зид у каналицама (halogen
free) и повезивање кабла за напајање
новопројектованих потрошача од RT до потрошача.
Кабл је типа N2XH 3 x 2,5
Испорука, постављање на зид у каналицама (halogen
free) и повезивање кабла за напајање PP централе
антипаник светиљки и ручних јављача пожара. Кабл
је типа N2XH 3 x 1,5

Р. б

РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ

1.

Испорука, уградња и повезивање KPK EV 2P на
фасадном зиду, како је дато у графичкој
документацији. У KPK уградити 3 ножаста осигурача
по 250 A ''c'' карактеристике 25 kA
Испорука, уградња и монтажа OZU на фасадном зиду
како је то дато у графичкој документацији

2.

јм

кол

m

20

m

15

m

86

m

146

m

1.500

m

350

јм

кол

ком

1

ком

1

ј цена

Укупан
износ

ј цена

Укупан
износ

3.

4.

5.

6.

Испорука, повезивање и монтажа GRT. Орман је
израђен према техничком опису, цртежима и
препорукама надлежне Ел. дистрибуције. Орман је
слободно стојећи и монтира се на месту датом у
графичкој документацији, а уместо старог GRT. У
орман се монтира следећа опрема:
трофазно индиректно бројило активне снаге
k=2,230/400 V
уређај за управљање тарифом, уклопни сат
аутоматски прекидачи ''C'' k-ke 6 A, 6 kA
аутоматски прекидачи ''C'' k-ke 10 A, 6 kA
аутоматски прекидачи ''C'' k-ke 16 A, 6 kA
аутоматски прекидачи ''C'' k-ke 40 A, 6 kA
аутоматски прекидачи ''C'' k-ke 50 A,6 kA
Бакарне сабирнице, носачи сабирница, уводнице и
остали ситан и неспецифициран материјал и прибор
Све комплет испоручено, уграђено, повезано и
функционално исправно.
Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT
1. Разводна табла је величине за 32+6 елемента, за
монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC
масе. Испоручује се и монтира комплетна са
сабирницима за неутрални и заштитни проводник,
сигналном сијалицом ниже тарифе и осталим
потребним прибором и ситним материјалом. На
табли се монтира следећа опрема:
заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,03A
аутоматски прекидач 6 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 6 kA ''C'' k-ke
Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT
2. Разводна табла је величине за 36+6 елемента, за
монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC
масе. Испоручује се и монтира комплетна са
сабирницима за неутрални и заштитни проводник,
сигналном сијалицом ниже тарифе и осталим
потребним прибором и ситним материјалом. На
табли се монтира следећа опрема:
заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03A
аутоматски прекидач 6 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 6 kA ''C'' k-ke
Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT3
Разводна табла је величине за 48+6 елемента, за
монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC
масе. Испоручује се и монтира комплетна са
сабирницима за неутрални и заштитни проводник,
сигналном сијалицом ниже тарифе и осталим
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потребним прибором и ситним материјалом. На
табли се монтира следећа опрема:
заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03A
аутоматски прекидач 6 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 6 kA ''C'' k-ke
Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT4
Разводна табла је величине за 36+6 елемента, за
монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC
масе. Испоручује се и монтира комплетна са
сабирницима за неутрални и заштитни проводник,
сигналном сијалицом ниже тарифе и осталим
потребним прибором и ситним материјалом. На
табли се монтира следећа опрема:
заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03A
аутоматски прекидач 6 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 6 kA ''C'' k-ke
Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT5
Разводна табла је величине за 36+6 елемента, за
монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC
масе. Испоручује се и монтира комплетна са
сабирницима за неутрални и заштитни проводник,
сигналном сијалицом ниже тарифе и осталим
потребним прибором и ситним материјалом. На
табли се монтира следећа опрема:
заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03A
аутоматски прекидач 6 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 6 kA ''C'' k-ke
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Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT6
Разводна табла је величине за 42+6 елемента, за
монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC
масе. Испоручује се и монтира комплетна са
сабирницима за неутрални и заштитни проводник,
сигналном сијалицом ниже тарифе и осталим
потребним прибором и ситним материјалом. На
табли се монтира следећа опрема:
заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03A
аутоматски прекидач 6 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 6 kA ''C'' k-ke
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Испорука, повезивање и монтажа разводне табле RT7
Разводна табла је величине за 36 елемента, за
монтажу у зид. Направљена је од самогасиве PVC
масе. Испоручује се и монтира комплетна са
сабирницима за неутрални и заштитни проводник,
сигналном сијалицом ниже тарифе и осталим
потребним прибором и ситним материјалом. На
табли се монтира следећа опрема:
заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03A
аутоматски прекидач 6 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 6 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 6 kA ''C'' k-ke
ИНСТАЛАЦИЈА АНТИ ПАНИК РАСВЕТА
Испорука, монтажа и повезивањe против паник
fluo светиљки 2x8 W са сопственим акомулатором и
аутономијом мин. 3h. Светиљке имају PP ознаку у
графичкој документацији. Обрачун по комаду
Испорука, монтажа и повезивање ручних јављача
пожара
Испорука, монтажа и повезивање трубе
ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА
Испорука материјала и израда монофазног
прикључног места у свакој просторији каблом N2XH
3x2,5 са модуларном утичницом или сличном
(MGU63 произв. SE) Кабл се полаже на зид у
кабловским (halogen free)
Испорука материјала и израда монофазног
прикључног места у учионицама и канцеларијама
каблом N2XH 3x2,5 без утичнице за повезивање
клима уређаја
Испорука материјала, уградња и повезивање
монофазне утичнице за уградњу у зид са заштитним
контактом за магацин кухиње
ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Функционално испитивање инсталације, мерење
отпора, изолације и издавање атеста о исправности
инсталације
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ЦЕНЕ
Р. б.

РАДОВИ

1.
2.

НАПОЈНИ КАБЛОВИ
РАЗВОДНИ ОРМАНИ И
РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ
ИНСТАЛАЦИЈА АНТИ ПАНИК
РАСВЕТА
ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА
ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
УКУПНА ЦЕНА
ЗА СВЕ РАДОВЕ

3.
4.
5.

Укупна цена без
ПДВ-а

Посебно
исказан ПДВ

Укупна цена са
ПДВ-ом

● Тражени аванс је : ______________ (макс. 30 % ) од вредности понуде са ПДВ-ом
●Рок плаћања аванса је 15 дана од дана потписивања уговора
●Рок плаћања је до 45 дана од дана испостављања ситуације оверене од стране Понуђачаизвођача радова и надзорног органа
● Рок важења понуде је ____________ ( мин.60 дана ) од дана отварања понуда
Датум:
Одговорно лице Понуђача
_______________________

____________________
М.П.

5. Остали елементи конкурсне документације остају непромењени, односно остају на снази
на начин како су објављени на порталу јавних набавки.
У складу са одредбама чл. 63., ст. 1 ., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
РС'' бр. 124/2012),измене конкурсне документације истовремено се објављују на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Председник
Комисије за јавну набавку
________________________
Секељ Јожеф

