У складу са чланом 54. ст. 12. т. 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке
извођења радова на санацији базена „Чаир“ у Нишу (одлука о покретању поступка бр. 03-1598 од
02.03.2016. године), ЈН бр. 1.3.46, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 1
У делу конкурсне документације IV Услови из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН и упутство како се
доказуjе испуњеност тих услова, на стр. 13/65, у табели мења се додатни услов под редним
бројем 8. тако да гласи:

8.

ДА ПОНУЂАЧ ИМА У РАДНОМ ОДНОСУ (НА ОДРЕЂЕНО ИЛИ НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ) НАЈМАЊЕ 30
РАДНИКА И НАЈМАЊЕ:
А) 1 ДИПЛОМИРАНOГ ИНЖЕЊЕРА ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС 400 ИЛИ 401
ИЛИ 410 ИЛИ 411
Б) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРО СТРУКЕ СА ЛИЦЕНЦОМ 450
В) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА МАШИНСКЕ СТРУКЕ СА ЛИЦЕНОЦМ 430
(ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ)

У истом делу КД на стр. 15/65 мења се услов и доказ о испуњености додатног услова под
редним број 8 тако да гласи:
„8. Услов из чл. 76. ЗЈН - кадровски капацитет: да понуђач има у радном односу (на
неодређено или одређено време) најмање 30 радника и најмање:
а) 1 дипломираног инжењера грађевинске струке имаоца лиценце икс 400 или 401 или 410 или 411
б) 1 дипломираног инжењера електро струке са лиценцом 450
в) 1 дипломираног инжењера машинске струке са лиценоцм 430
Доказ: копије образаца М осигурања за најмање 30 радника као доказ да су у радном односу (на
одређено или неодређено време) код понуђача.
За дипломиране инжењере техничке струке, поред копије образаца М осигурања, као доказ да су у
радном односу (на одређено или неодређено време) код понуђача, доставити и копије важећих
личних лиценци, потврде ИКС да су носиоци лиценци платили чланарину за текућу годину и да им
решењем Суда части исте нису одузете.
Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује директор, оснивач, односно члан
привредног друштва, исти не мора бити запослен у привредном друштву, али је у обавези да
достави одговарајући образац М осигурања.“
У делу КД VII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ПРЕДМЕР РАДОВА, на стр. 39/65 мења
се поз. 1. тако да гласи:
1.

Isporuka i montaža aluminijumskih člankastih
radijatora,
u
kompletu
sa
spojnicama,
redukcijama, nosačima proizvođač Lipovica, tip
Orion 600/95 ili odgovarajući za montažu u
kancelarije koje se nalaze na nivou „galerije“.
- Orion 600/95 ili odgovarajući
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У истом делу КД, на стр. 40/65 мењају се поз. 12. и поз. 1, тако да гласе:
12.

Loptastih slavina proizvod Oventrop
odgovarajući, sledećih dimenzija
1/2"

ili
kom.

4

3/4"

kom.

2

1"

kom.
kom.

6
2

6/4"

1.

SISTEM: AHU03
Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad
spratne KLIMA KOMORE u bazenskoj izvedbi
za spoljašnju ugradnju. Debljina panela
45mm.
Strana
opsluživanja:
prema
zahtevu investitora. Tip: HYDRA: pro
Genius TK-K4.24_21.21 ili odgovarajući
У истом делу КД, на стр. 44/65 мењају се поз. 13. и поз. 15, тако да гласе:

13.

15.

PVC vazdušni ventili, HIDRIA ili odgovarajući:
ø 125mm

kom.

12

Ručni regulacioni demperi, proizvod Hidria ili
odgovarajući:
У истом делу КД, на стр. 56/65 мења се поз. 3, тако да гласи:

3

Ventilatorski panel sa dva ventilatora i
termostatom,
za
ugradnju
u
krov
slobodnostojećeg ormana, ekvavilentnog kvaliteta
kao SCHRACK DLT44802-A ili odgovarajući;

kom

2

Измењене странице 13/65, 15/65, 39/65, 40/65, 44/65 и 56/65 су саставни
делови 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. 10.
ст. 1. т. 2. и 3. ЗЈН.

У Нишу, дана 03.03.2016. године

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs
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УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН
1.

Чл. 75.
ст. 2. ЗЈН

Чл. 75. ст. 1. ЗЈН

2.

3.

4.

Чл. 76.
ст. 2. ЗЈН

5.

6.

7.

8.

ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОДНОСНО УПИСАН У
ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР
ДА ПОНУЂАЧ И ЊЕГОВ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА НЕКО ОД КРИВИЧНИХ
ДЕЛА КАО ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ
ПРИВРЕДЕ, КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КВИРИЧНО ДЕЛО ПРИМАЊА
ИЛИ ДАВАЊА МИТА И КРИВИЧНО ДЕЛО ПРЕВАРЕ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ДАЖБИНЕ У
СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РС ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ
ТЕРИТОРИЈИ
НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИ ДОКАЗЕ О ИЗМИРЕЊУ СВИХ
ДОСПЕЛИХ ПОРЕЗА, ДОПРИНОСА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ДАЖБИНА, ЧИЈИ ЈЕ ОБВЕЗНИК, У
СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА
СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ, ШТО ЗНАЧИ НЕ САМО НА ТЕРИТОРИЈИ ГДЕ ИМА
РЕГИСТРОВАНО СЕДИШТЕ, ВЕЋ И УКОЛИКО ИМА ОБАВЕЗУ ИЗМИРЕЊА ОДРЕЂЕНИХ
ЈАВНИХ ДАЖБИНА И ПРЕМА ДРУГИМ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СХОДНО ЗАКОНУ О
ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ 2013. и 2014. ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ ОСТВАРИО УКУПАН ПОСЛОВНИ
ПРИХОД У ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 82 МИЛИОНА ДИНАРА

УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ПОНУЂАЧ САМОСТАЛНО, ГРУПА ПОНУЂАЧА ИЛИ ПОНУДУ
ПОДНОСИ ПОНУЂАЧ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ МОРА БИТИ ИСПУЊЕН УСЛОВ ДА ПОНУЂАЧ,
СВАКИ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ПОНУЂАЧ И ПОДИЗВОЂАЧ/И НЕМАЈУ ДАНЕ
НЕЛИКВИДНОСТИ ЗА ТРИ ГОДИНЕ УНАЗАД ОД ДАНА ЈАВНОГ ОТВАРАЊА
ПОНУДА.(НЕОПХОДАН ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У ПРЕТХОДНИХ 5 ГОДИНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗГРАДИО НАЈМАЊЕ ТРИ
КУПАЛИШНА БАЗЕНА У СКЛАДУ СА МЕРАМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ (НЕОПХОДАН
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ИМА НА РАСПОЛАГАЊУ НАЈМАЊЕ 2 ТЕРЕТНА ВОЗИЛА (ДОВОЉАН
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ИМА У РАДНОМ ОДНОСУ (НА ОДРЕЂЕНО ИЛИ НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ)
НАЈМАЊЕ 30 РАДНИКА И НАЈМАЊЕ:
А) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС 400
ИЛИ 401 ИЛИ 410 ИЛИ 411
Б) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРО СТРУКЕ СА ЛИЦЕНЦОМ 450
В) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА МАШИНСКЕ СТРУКЕ СА ЛИЦЕНОЦМ 430
(ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ)

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
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подношења понуде.
Доказ:
Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН – попуњена, печатом оверена и
потписана.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
5. Услов из чл. 76. ЗЈН - финансијски капацитет: да је понуђач 2013. и 2014. обрачунске године
остварио укупан пословни приход у износу од најмање 82 милиона динара

Уколико понуду подноси понуђач самостално, група понуђача или понуду подноси понуђач са
подизвођачем мора бити испуњен услов да понуђач, сваки члан групе понуђача односно
понуђач и подизвођач/и немају дане неликвидности за три године уназад од дана јавног

отварања понуда.
Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са
сажетим приказом биланса стања и успеха за 2013. и 2014. обрачунску годину или Биланс стања и
Биланс успеха за 2013. и 2014. обрачунску годину.
Напомена: Претрагу о броју дана неликвидности за три године уназад од дана јавног отварања
понуда, извршиће наручилац на дан отварања понуда на званичној страници Народне банке
Србије и исти ће бити презентован на јавном отварању понуда - Претраживање дужника у
принудној наплати.
Подаци на сајту НБС су званични и могу се користити за службене потребе без подношења захтева
за издавање потврде.
Изузетно: Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак
грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен
од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за
2013. и 2014. обрачунску годину или издат од стране Агенције за привредне регистре.
Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац),
доставља копију Решења о паушалном опорезивању надлежног органа и копију Књиге о
оствареном промету паушално опорезивих обвезника за 2013. и 2014. обрачунску годину.
6. Услов из чл. 76. ЗЈН - пословни капацитет: да је понуђач у претходних 5 година од дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки изградио најмање три
купалишна базена у складу са мерама техничке заштите.
Доказ: ПОТВРДА/Е израђене, потписане и оверене од стране ивеститора, односно наручиоца
које, поред осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив
наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон),
податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова, на основу које ће
понуђач на несумњив начин доказати да испуњава пословни капацитет, назив и и адресу објекта
на коме су изведени радови, датум, месец и годину изведених радова и печат и потпис овлашћеног
лица издаваоца потврде. Уз сваку достављену потврду приложити одговарајући број
ПРИВРЕМЕНИХ и/или ОКОНЧАНИХ СИТУАЦИЈА, оверених од стране инвеститора, односно
наручиоца, које су у складу са описом изведених радова у потврди/ама.
7. Услов из чл. 76. ЗЈН - технички капацитет: да понуђач за извршење предметне јавне набавке
има на располагању најмање 2 теретна возила.
Доказ: Очитани подаци из саобраћајне дозволе важеће на дан отварања понуда и копија Полисе
осигурања.
У случају да возила нису у својини понуђача, потребно је доставити и Уговор о закупу или Уговор о
лизингу или неки други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити да их понуђач има на
располагању.
„8. Услов из чл. 76. ЗЈН - кадровски капацитет: да понуђач има у радном односу (на
неодређено или одређено време) најмање 30 радника и најмање:
а) 1 дипломираног инжењера грађевинске струке имаоца лиценце икс 400 или 401 или 410 или 411
б) 1 дипломираног инжењера електро струке са лиценцом 450
в) 1 дипломираног инжењера машинске струке са лиценоцм 430
Доказ: копије образаца М осигурања за најмање 30 радника као доказ да су у радном
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Red.
br.

A
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

Opis radova
MAŠINSKE INSTALACIJE
INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA
(podrazumeva se nabavka, isporuka i
ugradnja)
Isporuka i montaža aluminijumskih člankastih
radijatora,
u
kompletu
sa
spojnicama,
redukcijama, nosačima proizvođač Lipovica, tip
Orion 600/95 ili odgovarajući za montažu u
kancelarije koje se nalaze na nivou „galerije“.
- Orion 600/95 ili odgovarajući
Radijatorskih
pravih
termostatskih
ventila,
proizvod Herz, dimenzije 1/2" ili odgovarajuće.
Antivandal termostatskih glava, proizvod Herz, tip
Herkules ili odgovarajuće.
Radijatorskih pravih navijaka, proizvod Herz,
dimenzije 1/2" ili odgovarajuće.
Radijatorskih ručnih odzračnih slavinica, proizvod
Caleffi, dimenzije 3/8" ili odgovarajući.
Crne čelične cevi, oblika i mera prema SRPS EN
10220, sa tehničkim uslovima isporuke SRPS
C.B6.021, materijal čelik Č.1212, sledećih
dimenzija:
ø21,3x2,65 mm
ø26,9x2,65 mm
ø33,7x3,25 mm
ø42,4x3,25 mm
Za spojni i zaptivni materijal, hamburške lukove,
konzole i držače, čvrste tačke, dvodelne cevne
obujmice, vešaljke za cevi, rozetne, zidne čaure,
disugas, oksigen, žice za varenje, kudelju, laneno
ulje, cement, gips i ostali materijal potreban za
montažu cevi, uzima se 50% od vrednosti
predhodne pozicije ovog dela predmera
Slavina za punjenje i pražnjenje radijatora
proizvod Caleffi, dimenzije 1/2" ili odgovarajuće.
Sve cevi usponskih vodova, horizontalnu cevnu
mrežu, priključke i obujmice dobro očistiti od
površinske korozije i nečistoce svih vrsta, a zatim
dva puta premazati zaštitnim sredstvima protiv
korozije.
Bojenje cevne mreže koja se ne izoluje bojom
otpornom na visoke temperature u boji po izboru
investitora
Izolacija cevovda za radijatorsko grejanje koja se
vodi u prostoru spuštenog plafona kancelarija na
galeriji sunđerastom izolacijom debljine 13 mm
proizvođač Plamafleks ili odgovarajuće sledećih
dimenzija:
Ø22x13 mm
ø26,9x2,65 mm
ø33,7x3,25 mm
ø42,4x3,25 mm
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Cena po
jedinici
mere bez
PDV
(dinara)

Ukupna cena
bez PDV
(4x5)
(dinara)
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12.

13.

Loptastih
slavina
proizvod
odgovarajući, sledećih dimenzija
1/2"

Oventrop

ili
kom.

4

3/4"

kom.

2

1"

kom.
kom.

6
2

kom.
kom.

2
2

6/4"
Ručni navojni balansirajući ventili sa kosim
sedištem
i
priključcima
za
diferencijalni
manometar proizvod Oventrop ili odgovarajući,
sledećih dimenzija:
1"
6/4"

Ukupno:
B
I
1.

INSTALACIJA
VENTILACIJE(podrazumeva
se nabavka, isporuka i ugradnja)
Instalacija ventilacije
SISTEM: AHU03
Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad
spratne KLIMA KOMORE u bazenskoj izvedbi za
spoljašnju ugradnju. Debljina panela 45mm.
Strana
opsluživanja:
prema
zahtevu
investitora. Tip: HYDRA: pro Genius TKK4.24_21.21 ili odgovarajući
Opis KLIMA KOMORE:
Konstrukcija klima komore je od Al profila
(plastificirani), toplotno izlovani. Klima komora se
montira na aluminijumski UMP profil, plastificiran
(visine 100mm).
Paneli klima komore su izrađeni od
aluminijumskog lima (plastificirani), dvostrano, sa
izolacijom od poliuretana od 45 mm, sa ramom za
formiranje panela koji omogućavaju dobro
naleganje. Zaptivanje sa osnovnim ramom je sa
hermetičkim zaptivnim gumama. Pristup klima
komori je moguć preko revizionih vrata, komplet
sa ručkama i šarkama. Komora ima dvostruko
staklo za vizuelizaciju stanja opreme.
Filteri za spoljni i recirkulacioni vazduh. Filteri su
klasa G4 i F7, povećane površine, konstruktivno
izvedeni tako da je montaža i servis istih veoma
jednostavan. Preko diferencijalnog presostata na
DDC kontroleru se registruje digitalni signal za
zaprljanost filtera.
Klasa
filtera
na
grani
svežeg
vazduha
G4 i F7
Klasa filtera na grani otpadnog vazduha
G4
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

IN-LINE
TD-MIXVENT
Ventilator
"S&P"
tip TD 250/100, za izvlačenje vazduha, sa
elastiičnom vezom i priključkom za električno
napajanje.
IN-LINE
TD-MIXVENT
Ventilator
"S&P"
tip TD 500/150, za izvlačenje vazduha, sa
elastiičnom vezom i priključkom za električno
napajanje.
IN-LINE
TD-MIXVENT
Ventilator
"S&P"
tipTCBT/4-630L, za izvlačenje i ubacivanje
vazduha, sa elastiičnom vezom i higrostatom za
uključivanje ventilatora.
Aluminijumske jednoredne rešetke za odvođenje
vazduha, sa horizontalnim pokretnim lopaticama,
demperom za regulaciju, sledećih karakteristika:
tip:AR13+D, HIDRIA ili odgovarajući
veličina: A=1000mm, H=200mm
veličina: A=700mm, H=250mm
veličina: A=400mm, H=100mm
veličina: A=450mm, H=250mm
veličina: A=550mm, H=150mm
način montaže: pomoću zavrtnja direktno na
pocinkovani plenum ili na bočnoj stranici kanala
Aluminijumske dvoredne rešetke za ubacivanje
vazduha, sa horizontalno-vertikalnim pokretnim
lopaticama, demperom za regulaciju, sledećih
karakteristika:
tip:AR17+D, HIDRIA ili odgovarajući
veličina: A=550mm, H=150mm
način montaže: pomoću zavrtnja direktno na
pocinkovani plenum ili na bočnoj stranici kanala
Fiksna žaluzina FŽ, sa okapnicom za odvođenje i
zaštitnom mrežom tip AZR4, HIDRIA ili
odgovarajući:
AZR4-3800x2000mm
AZR4-4000x2000mm
AZR4-500x200mm
AZR4-200x150mm
AZR4-1500x1000mm
AZR4-16000x1000mm
AZR4-900x1000mm
AZR4-700x1000mm
Zaštitna pocinkovana mrežica gustine okca
10x10mm postavljena u pocinkovanom ramu,
dimenzija:
1000x500mm
Ø630
PVC vazdušni ventili, HIDRIA ili odgovarajući:
ø 125mm
Aluminijumske
visokopritisne
mlaznice
sa
nastavkom za ugradnju na pravougaoni kanal.
tip:VS-5, HIDRIA ili odgovarajući
VS-5 315
Ručni regulacioni demperi, proizvod Hidria ili
odgovarajući:

komp.
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komp.

1

komp.

1

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

1
16
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1
8
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kom
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2
2
1
3
1
1
1
1

kom.
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8
4
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12

kom.

50
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Opis radova
SLABA STRUJA
1. SK SISTEM
19" Slobodnostojeći orman (oznaka na crtežu BD1) 18HU 900/800/800 (VxŠxD) sa staklenim
vratima i ključem, mobilne prednje i zadnje šine
19" demontažne bočne i zadnja strana. Orman
ekvavilentnog kvaliteta kao SCHRACK DS188080A ili odgovarajuci
19" Nazidni orman (oznaka na crtežu BD-4) 12HU
635/600/595(VxŠxD) sa staklenim vratima i
ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19"
demontažne bočne i zadnja strana. Orman
ekvavilentnog kvaliteta kao SCHRACK DW126060
ili odgovarajuci
Ventilatorski panel sa dva ventilatora i
termostatom,
za
ugradnju
u
krov
slobodnostojećeg ormana, ekvavilentnog kvaliteta
kao SCHRACK DLT44802-A ili odgovarajući;
Napojna šina sa 7 utičnica i prekidačem, 230Vac
50Hz, ekvavilentnog kvaliteta kao
SCHRACK
IU070107-B ili odgovarajuci;
Nosač kablova za horizontalno vodjenje kablova,
patch guide, sa 5 većih prstenova, 19", 1HU,
ekvavilentnog
kvaliteta
kao
SCHRACK
DBK14805-- ili odgovarajuci;
Fiksna polica 19", 650mm, za rack orman dubine
800mm, 1HU, nosivosti 80 kg, ekvavilentnog
kvaliteta kao SCHRACK DFS ili odgovarajuci
Isporuka i montaža i povezivanje PoE switch-a
sličnog tipu Allied Telesis AT-GS950/16PS;
16x10/100/1000TX/ 2xSFP combo Gigabit Smart
Switch,16xPOE ili odgovarajuci
Optički patch panel za završetak optičkog kabla,
19'' 1HU sa 12xSC monomodnih duplex adaptera,
9/125 um, OS1, sa svom potrebnom opremom za
splajsovanje i smeštanje optičkog kabla,
uključujući i pigtailove, SCHRACK HSELS249CG ili
odgovarajući; Komplet sa završetkom vlakana na
adapterima
Patch kabl optički, duplex, sa SC/LC konektorima,
singlmodni, 9/125um, OS1, dužine 2m, SCHRACK
HLP29LC02F ili odgovarajući;
Isporuka i polaganje optičkog loose tube kabla, za
unutrašnju/spoljašnju montažu, sa 12 multimodna
OS1 vlakna, 9/125um, zaštićen od glodara
(presvlakom bez metalnih elemenata), sa
omotačem bez halogenih elemenata (LS0HFRNC), SCHRACK HSEAIBH129 ili odgovarajući;
Kabl se polažem delom u halogen free kanalne
kutije na zidu, a delom u rebrastim cevima u zidu
pod malterom i spuštenom plafonu
Sitan potrošni materijal
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Ukupna cena
bez PDV
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Ukupno:
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