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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 10/2015
НАБАВКА НАБАВКА РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈА -ЕЛЕКТРО МРЕЖЕ

2015. година

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60., став 1., т. 2., Закона о јавним
набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12), Правилника број 110-00-2/2013-01 од
27.03.2013. године о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, као и Одлуке директора
Школе о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 225 од 23.04.2015.
године, ОШ ''Ђура Јакшић'', Ковин, ЈНА бр. 34, објављује:
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1 .ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац је ОШ '' Ђура Јакшић'', ул. ЈНА бр. 34, 26220 Ковин ;
е-mail: osdjaksic@open.telekom.rs ( у даљем тексту: Наручилац).
Врста наручиоца: Просвета
1.2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка је јавна набавка мале вредности, број 10/2015., ради закључења уговора
о јавној набавци.
Предмет јавне набавке бр. 10/2015 је набавка радова- Реконструкција електромреже,
коју чине испорука и уградња материјала наведених у позицијама, као и свог ситног и
неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и монтажу према
предмеру радова одговорног пројектанта DOO ''Elektro power wind'', Жарка Зрењанина
36 26315 Владимировци, ознака из Општег речника јавних набавки -45311000-радови
на постављању електричних инсталација и електромонтажни радови.
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
1.3. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена вредност јавне набавке је 1.881.640,oo динара без ПДВ-а и 2.257.968,оо
динара, са ПДВ-ом.

1.4. ВАЛУТА И ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена
цена има предност у случају несагласности.
Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима
које Понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона, тј. захтеваће од Понуђача писмено образложење свих саставних
делова цене, у року који одреди.
Понуђач може да захтева аванс до 30 % од вредности понуде са ПДВ-ом.
Рок плаћања аванса је 15 дана од дана потписивања уговора на основу авансног рачуна.
Рок плаћања за изведене радове је до 45 дана од дана испостављања рачуна-ситуације
оверене од стране понуђача-извођача радова и надзорног органа.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
1.5. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да Наручиоцу преда
средства обезбеђења приликом закључења уговора и прилком примопредаје радова.
1) Приликом закључења уговора:

- за повраћај аванса :
бланко сопствену меницу, са клаузулом ''без протеста'', која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено оригинал овлашћење за
попуну менице –писмо насловљено на ОШ 'Ђура Јакшић'', Ковин, на износ датог
аванса са ПДВ-ом, односно без ПДВ-а са роком важења менице 15 дана дужим од дана
пријема аванса.
(Образац Меничног писма-овлашћења за поврећеј аванса дат је на ОБРАСЦУ бр. 9)
- за добро извршење посла
бланко сопствену меницу, са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено оригинал овлашћење за
попуну менице –писмо насловљено на ОШ 'Ђура Јакшић'', Ковин у износу од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а.
Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за коначно извршење
посла.
Уколико се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе,
мора се продужити рок трајања сопствене бланко менице за испуњење уговорних
обавеза.
(Образац Меничног писма-овлашћења за добро извршење посла дат је на ОБРАСЦУ
бр. 10)
2) Приликом примопредаје радова:
- за отклањање недостатака у гарантном року
бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“ која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено оригинал овлашћење за
попуну менице-писмо насловљено на ОШ 'Ђура Јакшић'', Ковин у износу од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а.
Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног гарантног рока.
Уз менице понуђач мора доставити копију картона депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничним овлашћењима.
(Образац Меничног писма-овлашћења за отклањање недостатака у гарантном
року дат је на ОБРАСЦУ бр. 11)

1.6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је НАЈНИЖА ЦЕНА
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног Понуђача који понуди дужи рок плаћања, водећи рачуна да
тај рок буде дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама (''Сл.глaсник РС'' бр.119/2012, 21/2013), a aко је и рок
плаћања исти онда ће бити изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
плаћања.
1.7. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на
располагање.
1.8. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјаном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац Изјаве о
поштовању прописа дат је у ОБРАЦСУ бр. 12, Образац изјаве да је Понуђач ималац
права интелектуалне својине дат је на ОБРАСЦУ бр. 13)
1.9. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА И ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У

ПОПУЊАВАЊУ ПОНУДЕ И ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Понуде се припремају и подносе у складу са Позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом објављеном на Порталу јавних набавки
www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.os-djurajakic.edu.rs.
Конкурсна документација у поглављима 3., 4., и 5., садржи упутство Понуђачима како
да сачине понуду и Упутство за доказивање испуњености обавезних услова за учешће у
поступку.
Заинтересовани Понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне
документације на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и Интернет
страници Наручиоца www.os-djurajaksic.edu.rs, или непосредно у просторијама ОШ
''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА бр. 34., Ковин, у канцеларији секретара школе, у
времену од 10,00 до 13,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од ОШ ''Ђура Јакшић'' додатне
информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније
5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Уколико Понуђач начини грешку у попуњавању понуде, дужан је да исту прецрта
црвеном бојом оловке, тако да је грешка видљива и правилно попуни плавом бојом
оловке, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Особа за контакт је: секретар Школе Емилија Дракулић, телефон 013/741-081
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, при чему трошкове припреме и подношења понуде сноси
искључиво Понуђач и не може тражити надокнаду од Наручиоца. Уколико је поступак
јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан
да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава
обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио надикнаду тих трошкова у понуди.
(Образац трошкова понуде дат је у ОБРАСЦУ бр.14)

1.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана
пре истека рока за подношење понуде.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима одвија
се путем електронске поште, е-пошта наручиоца: osdjaksic@оpen.telekom.rs
Особа за контакт је Емилија Дракулић телефон 013/741-081.

1.11. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 10/2015 са назнаком (НЕ ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу. Понуде се достављају путем поште или се доносе лично сваког радног дана од
10,00 до 13,00 сати на адресу Наручиоца: ОШ ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА, бр. 34., 26220
Ковин.
Рок за достављање понуда је до 11.05.2015. године до 12,00 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока и сата сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити
враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана
од стране одговорног лица Понуђача.
Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на
српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни,
недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у
складу са упутством из конкурсне документације.
1.12. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и
то дана 11.05.2015.године у 12,15 часова у просторијама Наручиоца: ОШ ''Ђура
Јакшић'', ул. ЈНА, бр. 34., Ковин, уз присуство овлашћених представника
Понуђача. Представници Понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда,
Комисији за јавну набавку Наручиоца доставе пуномоћја за присуствовање
отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код
Понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица Понуђача.

1.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ
ИСПРАВКЕ
Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
Понуђача односно његовог Подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

1.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи 60 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају да Понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду

1.15. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 7 (седам), или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

1.16. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ОБЈАВЉИВАЊЕ
ОБАВЕШТЕЊА
Оквирни рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора је до 10 (десет)
дана од дана отварања понуда.
Ако Понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2.
Тачка 5) Закона.
Обавештење о закљученим уговорима о јавној набавци или обавештење о обустави
поступка јавне набавке Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки у року од 5
(пет) дана од дана закључења уговора, односно од дана коначности одлуке о обустави
поступка јавне набавке.

1.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативних
референци предвиђених чланом 82. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
РС.бр.124/2012'').

1.18. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд, а предаје
Наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње Наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати Републичку административну
таксу са назнаком, односно бројем јавне набавке, на следећи рачун:
Текући рачун: 840-30678845-06 Модел: 97, Позив на број: 50-016
Прималац: Буџет Републике Србије; Износ: 40.000,00 динара.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране Наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
У случају подношења захтева за заштиту права у току трајања рока за подношење
понуда, долази до застоја рока за подношење понуда.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Након доношења одлуке о додели уговора, захтев за заштиту права Понуђач може
поднети у року од 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

1.19. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови
за доделу уговора предвиђени Законом о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године, односно у наредних шест месеци.
Наручилац задржава право да одустане од избора Понуђача уколико установи да
ниједна понуда не одговара условима позива и конкурсне документације или да
одустане од избора понуђача из неког другог оправданог разлога.
1. ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
И МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.1.ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА
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. бр
НАПОЈНИ КАБЛОВИ
јединица
количина
мере
Испорука, постављање на зид испод малтера и
1.
повезивање напојног кабла за напајање стамбеног
m
20
дела од KPK до GRT. Кабл је типа NHXCHX 4 x
120/70 mm²
Испорука, постављање на зид испод малтера и
2.
повезивање кабла заштитног вода од OUZ до GRT.
m
15
Кабл је типа NHXCHX 1 x 70 mm².
Испорука, постављање на зид у каналицама
3.
(halogen free) и повезивање напојног кабла за
m
86
напајање RT 1,2,5. Кабл је типа N2XH
5 x 10 mm².
Испорука, постављање на зид у каналицама
4.
(halogen free) и повезивање напојног кабла за
m
146
напајање RT 3,4,6,7. Кабл је типа N2XH
5 x 16 mm².
Испорука, постављање на зид у каналицама
5.
(halogen free) и повезивање кабла за напајање
m
1.500
новопројектованих потрошача од RT до
потрошача. Кабл је типа N2XH 3 x 2,5
Испорука, постављање на зид у каналицама
m
350
6.

(halogen free) и повезивање кабла за напајање PP
централе антипаник светиљки и ручних јављача
пожара. Кабл је типа N2XH 3 x 1,5
Ред. бр
РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ
1.

2.

3.

4

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, 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, 25 kA
аутоматски прекидачи ''C'' k-ke 10 A, 25 kA
аутоматски прекидачи ''C'' k-ke 16 A, 25 kA
аутоматски прекидачи ''C'' k-ke 40 A, 25 kA
аутоматски прекидачи ''C'' k-ke 50 A, 25 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 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, 25 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 25 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 25 kA ''C'' k-ke
Испорука, повезивање и монтажа разводне табле
RT 2. 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:

јединица
мере

количина

ком

1

ком

1

ком
ком
ком
ком
ком
ком
пауш.

1
3
5
13
9
12
1

кпл.

1

ком.
ком.
ком.
ком.

1
1
19
12

заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03A
аутоматски прекидач 6 A, 25 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 25 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 25 kA ''C'' k-ke
5.

6.

7.

8.

Испорука, повезивање и монтажа разводне табле
RT 3. Разводна табла је величине за 45 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, 25 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 25 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 25 kA ''C'' k-ke
Испорука, повезивање и монтажа разводне табле
RT 4. 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, 25 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 25 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 25 kA ''C'' k-ke
Испорука, повезивање и монтажа разводне табле
RT 5. Разводна табла је величине за 33 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, 25 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 25 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 25 kA ''C'' k-ke
Испорука, повезивање и монтажа разводне табле
RT 6. Разводна табла је величине за 42 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

ком.
ком.
ком.
ком.

1
2
21
13

ком.

1

ком.
ком.
ком.

5
6
34

ком.
ком.
ком.
ком.

1
1
22
13

ком.
ком.
ком.
ком.

1
3
5
25

табли се монтира следећа опрема:
заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,03A
аутоматски прекидач 6 A, 25 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 25 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 25 kA ''C'' k-ke
Испорука, повезивање и монтажа разводне табле
9.
RT 7. Разводна табла је величине за 31 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, 25 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 10 A, 25 kA ''C'' k-ke
аутоматски прекидач 16 A, 25 kA ''C'' k-ke
Ред.бр.
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
2.
пожара
Испорука, монтажа и повезивање трубе
3.
Ред.бр.
ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА
1.

Испорука материјала и израда монофазног
прикључног места у свакој просторији каблом
N2XH 3x2,5 са модуларном утичницом. Кабл се
полаже на зид у кабловским каналицама (halogen
free)
Испорука материјала и израда монофазног
2.
прикључног места у учионицама и канцеларијама
каблом N2XH 3x2,5 без утичнице за повезивање
клима уређаја
Испорука материјала, уградња и повезивање
3.
монофазне утичнице за уградњу у зид са
заштитним контактом за магацин кухиње
Ред.бр.
ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
1.

1.

Функционално испитивање инсталације, мерење
отпора, изолације и издавање атеста о исправности
инсталације

ком.
ком.
ком.
ком.

1
4
9
29

ком.
ком.
ком.
ком.
јединица
мере
ком

1
1
16
14
количина

ком

24

ком
јединица
мере
ком

2
количина

ком

26

ком

2

јединица
мере
ком

количина

20

22

1

2.2.НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА

При извођењу радова Понуђач је у обавези да се као извођач придржава законских,
техничких прописа стандарда, који регулишу ову врсту радова.
Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор, који ће вршити надзор и контролу над
извођењем радова.
Извођач радова је дужан да при извођењу радова користи материјале доброг квалитета
у складу са важећим стандардима.
Минимум гарантног рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана
примопредаје радова.
Гарантни рок за све уграђене материјале и опрему је у складу са гарантним роком
произвођача материјала и опреме и тече од дана извршене примопредаје радова
Наручиоцу.
НАПОМЕНА :
Понуда понуђача који не понуди гарантни рок или понуди гарантни рок краћи од
2 (две) године, биће оцењена као неприхватљива
2.3. РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Радови на реконструкцији елекртомреже спроводиће се у складу са уговором о
извођењу радова и динамиком радова коју утврђује Наручилац. Место извршења је
ОШ ''Ђура Јакшић'', Ковин, ЈНА 34.
2.4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Ова конкурсна документација не садржи планове.
Потребну техничку, односно пројектну документацију обезбедиће Наручилац.
Председник комисије
_______________________
Секељ Јожеф

