На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде,
Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 32/2020
Изградња напонског електро - кабла и трафостанице за опремање привредне зоне 4 у
Лапову
У Конкурсној документацији за јавну набавку број 32/2020 – Изградња напонског електро
- кабла и трафостанице за опремање привредне зоне 4 у Лапову, постојећa странa
предмера и предрачуна радова број 54/106 замењујe се новoм странoм исте нумерације,
којa je датa у прилогу и чини саставни део Конкурсне документације.

14. (INV-TS-37) Испорука и монтажа заштитне опреме за ТС, што
обухвата:- Једнополне шеме ТС урађене од пластичне масе
црвене боје за 10 kV страну и љубичасте за 1 kV на унутрашњој
страни врата развода 10 и 1 kV (ком. 1)- Упутства за пружање
прве помоћи повређенима од електричне струје (ком. 1)Упутства за руковање "Златна правила" (ком. 1)- Таблица са
упозорењем на опасност тип ЕДБ са спољне стране врата
разводног ормана ниског напона (ком. 2)- Натписних плочица и
ознака- Таблице максимално дозвољених вредности отпорности
уземљења трафостанице- Таблице са подацима о врсти заштите
од превисоког напона додира у нисконапонској мрежи (ком. 1)
Потребног броја опоменских таблица- Џепа за држање књиге
евиденције постројења са унутрашње стране врата развода 10 и
1 kV.Укупно за рад, материјал и транспорт.
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(INV-TS-38) Снимање уземљивача заштитног уземљења (ако се
изводи) ТС са уцртавањем у план и копирањем. Излазак на
терен и остали трошкови.
(INV-TS-38) Снимање уземљивача радног уземљења (ако се
изводи) ТС са уцртавањем у план и копирањем. (Излазак на
терен и остали трошкови.
(INV-TS-39) Мерење отпорности распростирања уземљивача
заштитног уземљења ТС 10/0,4 kV, што обухвата:-Мерење
укупне отпорности распростирања уземљивача заштитног
уземљења ТС. (Измерена вредност мора да буде мања од
вредности исказане у прорачуну).Ово мерење извршити уз
претходно повезивање на основни уземљивач ТС свих других
елемената уземљивачког система који су и у нормалном погону
повезани (нпр.: сабирног земљовода ТС, плаштева напојних
каблова 10 kV и др.). -Преглед свих спојева, са постављањем
натписне таблице за заштитно уземљење у орману ниског
напона и пломбирање споја на испитној спојници.Укупно за
рад, материјал и транспорт.
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