У складу са чланом 63. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и
14/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке радова на санацији и
реконструкцији базена „Чаир“ у Нишу (одлука о покретању поступка бр. 03-3427 од 12.05.2015.
године), ЈН бр. 1.3.66, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 3

У делу конкурсне документације за јавну набавку радова на санацији и реконструкцији
базена „Чаир“ у Нишу, део VII Tехничка спецификација, Предмер радова, одељак IV
Електроинсталације и моторни погон, II Електромоторни погони топлана подтаница и велтилација
подрума, ставка 4 Кабловски регали на страни 54/74, се мења, тако да гласи:
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Kablovski regali
Isporuka i montaža perforiranih prohromskih
čeličnih nosača kablova dubine 60 mm.
Nosači kablova se montiraju delom na
plafonu na U profilima a delom na zidu na
konzolama. Montiraju se sledeći kablovski
nosači tipa OBO Bettermann ili odgovarajući.
PNK 100 prohrom - Isporuka i montaža
perforiranog prohromskog nosača kablova
širine 100mm. Nosač se isporučuje, komplet
sa zidnim konzolama, plafonskim ‘’U’’
profilima 50mm / navojnim šipkama M10,
poklopcem i ostalim sitno potrošnim
materijalom. Komplet materijal i rad po
metru dužnom

m¹

27,00
Ukupno kablovski regali:

Измењене странице од стр. 54/74 је саставни део конкурсне документације.
НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом и
допуном конкурсне документације. У супротном понуда ће бити одбијена као
неприхватљива, сходно чл. 3. ст. 1. т. 33. ЗЈН.

На основу члана 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и
14/2015), обавештавамо вас о продужењу рока за подношење понуда у поступку јавне
набавке извођења радова на санацији и реконструкцији базена „Чаир“ у Нишу, ЈН бр. 1.3.66.
Крајњи рок за подношење понуда је 05.06.2015. године, до 1230 сати. Јавно отварање
понуда одржаће се истог дана, по истеку рока за подношење понуда, у 1300 сати, у просторијама
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6.

Измењена страна бр. 54/74 КД, ЈН бр. 1.3.66.
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Kablovski razvod elektromotornih
pogona i elemenata automatike
Isporuka
i
polaganje
kablova
za
elektromotorne pogone
pumpi, ventila,
kablova za senzore i komandno izvršne
funkcije.
Kablovi se polažu delimično u
perforiranim regalima a delimično u krutim i
gibljim metalnim cevima.
Polažu se sledeći kablovi:
RT-TP
PP00 3x1,5 mm2
PP00 4x1,5 mm2
PP00 4x2,5 mm2
Instalacioni pribor
Nabavka i montaža bezhalogenih razvodnih
kutija za račvanje i prespajanje kablova,
minimalne IP zaštite PI55 proizvodnje OBO
Bettermann ili odgovarajući. Bezhalogena
razvodna kutija, 90x90mm, tip T40
Nabavka i montaža bezhalogenih razvodnih
kutija za račvanje i prespajanje kablova,
minimalne IP zaštite PI55 proizvodnje OBO
Bettermann ili odgovarajući. Bezhalogena
razvodna kutija, 150x116mm, tip T100
Nabavka i montaža bezhalogenih razvodnih
kutija za račvanje i prespajanje kablova,
minimalne IP zaštite PI55 proizvodnje OBO
Bettermann ili odgovarajući. Bezhalogena
razvodna kutija, 240x150mm, tip T150
Nabavka i montaža rebrastih čeličnih
plastificiranih SAPA creva prečnika Ø13,5mm,
Ø16mm i Ø23mm
Nabavka i montaža sitnog nespecificiranog
montažnog materijala (Pg uvodnici, rebrasta
gibljiva creva, tiplovi, vezice, kablovske
oznake i sl) Paušalno do 10% crednosti
instalacije
Kablovski regali
Isporuka i montaža perforiranih prohromskih
čeličnih nosača kablova
dubine 60 mm.
Nosači kablova se montiraju delom na
plafonu na U profilima a delom na zidu na
konzolama. Montiraju se sledeći kablovski
nosači tipa OBO Bettermann ili odgovarajući.
PNK 100 prohrom - Isporuka i montaža
perforiranog prohromskog nosača kablova
širine 100mm. Nosač se isporučuje, komplet
sa zidnim konzolama, plafonskim ‘’U’’
profilima 50mm / navojnim šipkama M10,
poklopcem i ostalim sitno potrošnim
materijalom. Komplet materijal i rad po
metru dužnom
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40,00
20,00
20,00
Ukupno kablovski razvod :
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10,00

paušalno
Ukupno instalacioni pribor:

m¹

27,00
Ukupno kablovski regali:
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