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A Radovi i mateijal za DOVODNO-ODVODNU ĆELIJU 35 kV. Ćelija je primarno opremljena.  
A.1-Kompletna demontaža postojeće sekundarne opreme u NN ormariću ćelije, demontaža kontaktnih kutija u ćeliji, demontaža tastera, signalnih svetiljki, brava za rastavljače, rednih klema .... i priprema bravarije  za potrebe ugradnje nove opreme 
1 komplet 
A.2-Ugradnja i povezivanje MPZU tipa SEL 351s                                                                                          1 komad 
A.3-Isporuka, transport i ugradnja tastera sa dva radna i dva mirna kontakta, za ugradnju, 110V DC, (crveni za uključenje)
1 komad 
A.4  -Isporuka, transport i ugradnja tastera sa dva radna i dva mirna kontakta, za ugradnju, 110V DC, (zeleni za isključenje)
1 komad 
A.5  -Isporuka, transport i ugradnja tastera sa dva radna i dva mirna kontakta, za ugradnju, 110V DC, crni (za resetovanje MPCU-a, deblokadu restavljača i vrata ćelije )
6 komada 
A.6 -Isporuka, transport i ugradnja diodnog pokazivača položaja prekidača i rastavljača (5-7) W, za 110V DC 
5 komada 
A.7*  Isporuka, transport i ugradnja pomoćnog relea PR-41c  sa tri preklopna kontakta za 110V DC sa postoljem
8 komada 
A.8* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 10A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (zaštita kola za napajanje motorno-opružnog pogona)
1 komad 
A.9* Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 2A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA  (zaštita kola za napajanje MPCU relea)
1 komad 
A.10* Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 6A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (zaštita kola komandnog napona)
1 komad 
A.11* Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 4A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (zaštita kola signalnog napona)
1 komad 
A.12* Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača kola otvorenog trougla naponskih mernih transformatora 2A tip B, 110V , dvopolni, AC, 6kA
1 komad 
A.13 -Ugradnja DIN šine sa VS6 klemama  (do 60 kom) u ormarić ćelije
1 komad 
A.14.*Isporuka, transport i ugradnja strujnih stezaljki sličnih tipu Phoenix ili Wieland . Strujne stezaljke moraju biti dodatno opremljene za ispitivanje strujnih krugova preko ispitnog kofera 
8 komada 
A.15.  -Izrada slepe šeme na vtratima ormana ćelije
1 komad 
A.16*-  Isporuka, transport i ugradnja signalne sklopke slične tipu  SP-2, sa polugom za priključenje na postojeći ručni pogon rastavljača, komplet sa povezivanjem od signalne sklopke do klem lajsne u niskonaponskom ormariću ćelije
4 kompleta 
A.17 -Isporuka, transport i ugradnja elektromagnetne brave za blokadu vrata ćelije komplet sa ožičenjem
2 kompleta 
A.18  -Isporuka, transport i ugradnja elektromagnetne brave za blokadu pogona rastavljača komplet sa ožičenjem
3 kompleta 
A.19  -Isporuka transport i ugradnja metalnog rebrastog, gibljivog creva za zaštitu kablova unutar ćelije 
16 m 

















B Radovi i mateijal za TRAFO ĆELIJU 35 kV. Ćelija je primarno opremljena.  
B.1-Kompletna demontaža postojeće sekundarne opreme u NN ormariću ćelije, demontaža kontaktnih kutija u ćeliji, demontaža tastera, signalnih svetiljki, brava za rastavljače, rednih klema .... i priprema bravarije  za potrebe ugradnje nove opreme
1 komplet 
B.2 Ugradnja i povezivanje MPZU tipa SEL 787                                                                                          1 komad 
B.3 Isporuka, transport i ugradnja tastera sa dva radna i dva mirna kontakta, za ugradnju, 110V DC, (crveni za uključenje)
1 komad 
B.4  Isporuka, transport i ugradnja tastera sa dva radna i dva mirna kontakta, za ugradnju, 110V DC, (zeleni za isključenje)
1 komad 
B.5  Isporuka, transport i ugradnja tastera sa dva radna i dva mirna kontakta, za ugradnju, 110V DC, crni (za resetovanje MPCU-a, deblokadu restavljača i vrata ćelije )
6 komada 
B.6 Isporuka, transport i ugradnja diodnog pokazivača položaja prekidača i rastavljača (5-7) W, za 110V DC 
4 komada 
B.7*  -Isporuka, transport i ugradnja pomoćnog relea PR-41c  sa tri preklopna kontakta za 110V DC sa postoljem
10 komada 
B.8* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 10A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (zaštita kola za napajanje motorno-opružnog pogona)
1 komad 
B.9* Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 2A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA  (zaštita kola za napajanje MPCU relea)
1 komad 
B.10* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 6A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (zaštita kola komandnog napona)
1 komad 
B.11* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 4A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (zaštita kola signalnog napona)
1 komad 
B.12 -Ugradnja DIN šine sa VS6 klemama (do 60 kom) u ormarić ćelije
1 komad 
B.13.*Isporuka, transport i ugradnja strujnih stezaljki sličnih tipu Phoenix ili Wieland . Strujne stezaljke moraju biti dodatno opremljene za ispitivanje strujnih krugova preko ispitnog kofera 
8 komada 
B.14.  -Izrada slepe šeme na vtratima ormana ćelije
1 komad 
B.15*-  Isporuka, transport i ugradnja signalne sklopke slične tipu  SP-2, sa polugom za priključenje na postojeći ručni pogon rastavljača, komplet sa povezivanjem od signalne sklopke do klem lajsne u niskonaponskom ormariću ćelije
3 kompleta 
B.16 -Isporuka, transport i ugradnja elektromagnetne brave za blokadu vrata ćelije komplet sa ožičenjem
2 kompleta 
B.17  -Isporuka, transport i ugradnja elektromagnetne brave za blokadu pogona rastavljača komplet sa ožičenjem
3 kompleta 
B.18  -Isporuka transport i ugradnja metalnog rebrastog, gibljivog creva za zaštitu kablova unutar ćelije 
12 m  















C. Radovi i mateijal za IZVODNU ĆELIJU 10 kV. Ćelija je primarno opremljena.  
C.1-Kompletna demontaža postojeće sekundarne opreme u NN ormariću ćelije, demontaža kontaktnih kutija u ćeliji, demontaža tastera, signalnih svetiljki, brava za rastavljače, rednih klema .... i priprema bravarije  za potrebe ugradnje nove opreme 
1 komplet 
C.2-Ugradnja i povezivanje MPZU tipa SEL 351s                                                                                          1 komad 
C.3-Isporuka, transport i ugradnja tastera sa dva radna i dva mirna kontakta, za ugradnju, 110V DC, (crveni za uključenje)
1 komad 
C.4  -Isporuka, transport i ugradnja tastera sa dva radna i dva mirna kontakta, za ugradnju, 110V DC, (zeleni za isključenje)
1 komad 
C.5  -Isporuka, transport i ugradnja tastera sa dva radna i dva mirna kontakta, za ugradnju, 110V DC, crni (za resetovanje MPCU-a, deblokadu restavljača i vrata ćelije )
5 komada 
C.6 -Isporuka, transport i ugradnja diodnog pokazivača položaja prekidača i rastavljača (5-7) W, za 110V DC 
5 komada 
C.7*  -Isporuka, transport i ugradnja pomoćnog relea PR-41c  sa tri preklopna kontakta za 110V DC sa postoljem
12 komada 
C.8* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 10A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (zaštita kola za napajanje motorno-opružnog pogona)
1 komad 
C.9* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 2A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA  (zaštita kola za napajanje MPCU relea)
1 komad 
C.10* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 6A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (zaštita kola komandnog napona)
1 komad 
C.11* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 4A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (zaštita kola signalnog napona)
1 komad 
C.12 -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača kola otvorenog trougla naponskih mernih transformatora 2A tip B, 110V , dvopolni, AC, 6kA
1 komad 
C.13 -Ugradnja DIN šine sa VS6 klemama (do 60 kom po ćeliji) u ormarić ćelije
1 komad 
C.14.Isporuka, transport i ugradnja strujnih stezaljki sličnih tipu Phoenix ili Wieland . Strujne stezaljke moraju biti dodatno opremljene za ispitivanje strujnih krugova preko ispitnog kofera 
8 komada 
C.15.  -Izrada slepe šeme na vtratima ormana ćelije
1 komad 
C.16*-  Isporuka, transport i ugradnja signalne sklopke slične tipu  SP-2, sa polugom za priključenje na postojeći ručni pogon rastavljača, komplet sa povezivanjem od signalne sklopke do klem lajsne u niskonaponskom ormariću ćelije      
4 kompleta 
C.17 -Isporuka, transport i ugradnja elektromagnetne brave za blokadu vrata ćelije komplet sa ožičenjem
2 kompleta 
C.18  -Isporuka, transport i ugradnja elektromagnetne brave za blokadu pogona rastavljača komplet sa ožičenjem
3 kompleta 
C.19  -Isporuka transport i ugradnja metalnog rebrastog, gibljivog creva za zaštitu kablova unutar ćelije 
12 m 













D. Radovi i mateijal za TRAFO ĆELIJU 10 kV. Ćelija je primarno opremljena.  
D.1-Kompletna demontaža postojeće sekundarne opreme u NN ormariću ćelije, demontaža kontaktnih kutija u ćeliji, demontaža tastera, signalnih svetiljki, brava za rastavljače, rednih klema .... i priprema bravarije  za potrebe ugradnje nove opreme 
1 komplet 
D.2-Ugradnja i povezivanje MPZU tipa SEL 751A                                                                                          1 komad 
D.3-Isporuka, transport i ugradnja tastera sa dva radna i dva mirna kontakta, za ugradnju, 110V DC, (crveni za uključenje)
1 komad 
D.4  -Isporuka, transport i ugradnja tastera sa dva radna i dva mirna kontakta, za ugradnju, 110V DC, (zeleni za isključenje)
1 komad 
D.5  -Isporuka, transport i ugradnja tastera sa dva radna i dva mirna kontakta, za ugradnju, 110V DC, crni (za resetovanje MPCU-a, deblokadu restavljača i vrata ćelije )
5 komada 
D.6 -Isporuka, transport i ugradnja diodnog pokazivača položaja prekidača i rastavljača (5-7) W, za 110V DC 
4 komada 
D.7*  -Isporuka, transport i ugradnja pomoćnog relea PR-41c  sa tri preklopna kontakta za 110V DC sa postoljem
10 komada 
D.8* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 10A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (zaštita kola za napajanje motorno-opružnog pogona)
1 komad 
D.9* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 2A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA  (zaštita kola za napajanje MPCU relea)
1 komad 
D.10* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 6A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (zaštita kola komandnog napona)
1 komad 
D.11* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 4A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (zaštita kola signalnog napona)
1 komad 
D.12 -Ugradnja DIN šine sa VS6 klemama(u proseku 60 kom. po ćeliji) u ormarić ćelije
1 komad 
D.13.*Isporuka, transport i ugradnja strujnih stezaljki sličnih tipu Phoenix ili Wieland . Strujne stezaljke moraju biti dodatno opremljene za ispitivanje strujnih krugova preko ispitnog kofera 
8 komada 
D.14.  -Izrada slepe šeme na vtratima ormana ćelije
1 komad 
D.15*-  Isporuka, transport i ugradnja signalne sklopke slične tipu  SP-2, sa polugom za priključenje na postojeći ručni pogon rastavljača, komplet sa povezivanjem od signalne sklopke do klem lajsne u niskonaponskom ormariću ćelije
3 kompleta 
D.16 -Isporuka, transport i ugradnja elektromagnetne brave za blokadu vrata ćelije komplet sa ožičenjem
2 kompleta 
D.17  -Isporuka, transport i ugradnja elektromagnetne brave za blokadu pogona rastavljača komplet sa ožičenjem
3 kompleta 
D.18  -Isporuka transport i ugradnja metalnog rebrastog, gibljivog creva za zaštitu kablova unutar ćelije 
12 m 















Е. Radovi i mateijal za ĆELIJU KUĆNOG TRAFOA 10 kV. Ćelija je primarno opremljena.  
Е.1-Demontaža postojeće sekundarne opreme u NN ormariću ćelije, demontaža kontaktnih kutija u ćeliji, demontaža topljivih osigurača i priprema bravarije  za ugradnju blokade vrata i rastavljača
1 komplet 
Е.2* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 25A tip C, 230V , jednopolni, AC, 6kA 
12 komada 
Е.3* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 10A tip C, 230V , jednopolni, AC, 6kA 
2 komada 
Е.4* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 6A tip C, 230V , jednopolni, AC, 6kA 
6 komada 
Е.5  -Isporuka, transport i ugradnja tastera sa dva radna i dva mirna kontakta, za ugradnju, 110V DC, crni (za deblokadu restavljača i vrata ćelije )
3 komada 
Е.6 -Isporuka, transport i ugradnja diodnog pokazivača položaja prekidača i rastavljača (5-7) W, za 110V DC 
2 komada 
Е.7* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 4A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (zaštita kola signalnog napona)
1 komad 
Е.8.  -Izrada slepe šeme na vtratima ormana ćelije
1 komad 
Е.9*-  Isporuka, transport i ugradnja signalne sklopke slične tipu  SP-2, sa polugom za priključenje na postojeći ručni pogon rastavljača, komplet sa povezivanjem od signalne sklopke do klem lajsne u niskonaponskom ormariću ćelije
2 kompleta 
Е.10 -Isporuka, transport i ugradnja elektromagnetne brave za blokadu vrata ćelije komplet sa ožičenjem
1 komplet 
Е.11  -Isporuka, transport i ugradnja elektromagnetne brave za blokadu pogona rastavljača komplet sa ožičenjem
2 kompleta 
Е.12  -Isporuka transport i ugradnja metalnog rebrastog, gibljivog creva za zaštitu kablova unutar ćelije 
12 m 





F Radovi i mateijal za MERNU ĆELIJU  10 kV. Ćelija je primarno opremljena.  
G.1 Demontaža postojeće sekundarne opreme u NN ormariću ćelije, demontaža kontaktnih kutija u ćeliji, demontaža topljivih osigurača i priprema bravarije  za ugradnju blokade vrata i rastavljača
1 komplet 
F.2* Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 6A tip C, 230V , jednopolni, AC, 6kA 
6 komada 
F.2* Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 2A tip C, 110V , jednopolni, AC, 6kA 
16 komada 
F.3  Isporuka, transport i ugradnja tastera sa dva radna i dva mirna kontakta, za ugradnju, 110V DC, crni (za deblokadu restavljača i vrata ćelije )
3 komada 
F.4 Isporuka, transport i ugradnja diodnog pokazivača položaja prekidača i rastavljača (5-7) W, za 110V DC 
2 komada 
F.5* Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 4A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (zaštita kola signalnog napona)
1 komad 
F.6.  Izrada slepe šeme na vtratima ormana ćelije
1 komad 
F.7*  Isporuka, transport i ugradnja signalne sklopke slične tipu  SP-2, sa polugom za priključenje na postojeći ručni pogon rastavljača, komplet sa povezivanjem od signalne sklopke do klem lajsne u niskonaponskom ormariću ćelije
2 kompleta 
F.8 Isporuka, transport i ugradnja elektromagnetne brave za blokadu vrata ćelije komplet sa ožičenjem
1 komplet 
F.9  -Isporuka, transport i ugradnja elektromagnetne brave za blokadu pogona rastavljača komplet sa ožičenjem
2 kompleta 
F.10  Isporuka transport i ugradnja metalnog rebrastog, gibljivog creva za zaštitu kablova unutar ćelije 
12 m 









G. Radovi i mateijal za SPOJNO POLJE  10 kV br.9 i br.10. Ćelije su primarno opremljene.  
G.1  -Isporuka, transport i ugradnja tastera sa dva radna i dva mirna kontakta, za ugradnju, 110V DC, crni (za deblokadu restavljača i vrata ćelije )
6 komada 
G.2 -Isporuka, transport i ugradnja diodnog pokazivača položaja prekidača i rastavljača (5-7) W, za 110V DC 
5 komada 
G.3* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 4A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (zaštita kola signalnog napona)
1 komad 
G.4  -Izrada slepe šeme na vtratima ormana ćelije
2 komada 
G.5*-  Isporuka, transport i ugradnja signalne sklopke slične tipu  SP-2, sa polugom za priključenje na postojeći ručni pogon rastavljača, komplet sa povezivanjem od signalne sklopke do klem lajsne u niskonaponskom ormariću ćelije
4 kompleta 
G.6 -Isporuka, transport i ugradnja elektromagnetne brave za blokadu vrata ćelije komplet sa ožičenjem
2 kompleta 
G.7  -Isporuka, transport i ugradnja elektromagnetne brave za blokadu pogona rastavljača komplet sa ožičenjem
4 kompleta 
G.8 -Isporuka transport i ugradnja metalnog rebrastog, gibljivog creva za zaštitu kablova unutar ćelije 
20 m 
















H. Radovi i mateijal za ORMAN SOPSTVENE POTROŠNJE  Oprema u ormanu sopstvene potrošnje biće montirana prema dispoziciji koja je sastavni deo konkursne dokumentacije. U orman sopstvene potrošnje  isporučiti, ugraditi i povezati, prema dokumentaciji koja je obaveza investitora, sledeću opremu:
H.1 Isporuka, transport i  montaža  slobodno-stojećeg ormana sopstvene potrošnje izrađenog od dekapiranog čeličnog lima plastificiranog epoksidnim prahom debljine 2-3mm dimenzija 800x2000x400(ŠxVxD)                                                        
1 komplet 
H.2  Ugradnja i povezivanje MPU tipa SEL2411 (nabavka uređaja je obaveza investitora)                                                          
1 komplet 
H.3*  Isporuka, transport i ugradnja analognog voltmetara za jednosmerni napon sa opsegom od 0 do 150V 
3 kompleta 
H.4*  Isporuka, transport i ugradnja analognog ampermetara za jednosmerni napon sa opsegom od            50-0-50A 
1 komplet 
H.5  Isporuka, transport i ugradnja tropolnog preklopnog prekidača sa položajem 0-1, 400V, 40A    (glavni prekidač, napajanje naizmeničnom  strujom), sa signalnim kontaktom
1 komplet 
H.6*  Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 63A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA, sa signalnim kontaktom (zaštita AKU baterija)
1 komplet 
H.7*  Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 25A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA, sa signalnim kontaktom (zaštita ispravljača)
1 komplet 
H.8* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača  2A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA , sa signalnim kontaktom(zaštita kola KZS i ZOP)
1 komplet 
H.9* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača   2A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (alarm)
1 komplet 
H.10*  -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača   25A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom(jed. naponi za mop,signalizaciju, komandovanje …. )
8 kompleta 
H.11* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača  25A tip B, 400V , 3-polni, AC, 6kA, sa signalnim kontaktom (zaštita ispravljača)
1 komplet 
H.12 - Isporuka, transport i ugradnja dvopolnog preklopnog prekidača sa polozajem 0-1, 400V, 63A  (za AKU baterije i ispravljač)
2 kompleta 
H.13 - Isporuka, transport i ugradnja dvopolnog preklopnog prekidača sa polozajem 0-1, 400V, 10A  (za položaj lokalno-daljinski)
1 komplet 
H.14 -Isporuka, transport i ugradnja bakarnih sabirnica 25x3mm
4 m 
H.15*  -Isporuka, trasport i ugradnja indirektne trofazne merne grupe slične tipu "ENEL"DMG2
3x100V, 3x5A,  klase 0,5, pomoćni napon 230V
2 kompleta 
H.16*  -Isporuka, transport i ugradnja strujnog transformatora 50/5A, 0,72 kV za rele sopstvene potrošnje 
3 kompleta 

I. Isporuka  i transport   (polaganje i povezivanje se podrazumeva ali je u finansijuskom smislu iskazano kroz ugradnju opreme) komandno -signalnih kablova:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
I.1*  Kabl  PP00    4x2,5mm²   
100 m 
I.2*   Kabl  PP00   4x1,5mm²     
300 m 
I.3*   Kabl PP00    3x1,5mm²   
400 m 
I.4   Provodnik  P/F  1,5mm²   crni
300 m 
I.5   Provodnik  P/F  1,5mm²   crveni
300 m 
I.6   Provodnik  P/F  1,5mm²   plavi
300 m 
I.7   Provodnik  P/F  1,5mm²   žuta
200 m 
I.8*   Provodnik  P/F  2,5mm²   zeleni
200 m 

J. Molersko-fasaderski radovi        
J.1- Farbanje ormana ćelije masnom farbom
166,8  m² 

Napomene:
1. Nabavka mikroprocesorskog zaštitnog uređaja (MPZU) nije obaveza ponuđača. Obaveza ponuđača je samo  ugradnja MPZU i povezivanje. Na sve ostale pozicije vezano za opremu  se odnosi isporuka, ugradnja i povezivanje.
2.Neophodan prateći materijal:  oznake za kleme, oznake za kablove, PVC kanalice, hilzne, provodnik za šemiranje P/F 1,5 i 2,5 mm2, šrafovska roba....su obaveza ponuđača.
3. Ponuditi automatske zaštitne prekidače  slične tipu Moeller ili Eti
4. Obilazak trafostanice je obavezan uslov pnuđačima za učešće na tenderu
5. Parametrizacija relea i završno ispitivanje zaštite   je obaveza naručioca u prisustvu izvođača radova.
6. Za pozicije označene simbolom *) ponuđač navodi proizvođača ponuđenog dobra i prilaže dokument kojim potvrđuje tehničke karakteristije ponuđenog dobra (atest, izveštaj o ispitivanju, katalog, izvod sa internet strane ili drugi dokument) kojim potvrđuje tehničke karakteristike ponuđenog dobra, pri čemu priloženi dokumenti moraju pratiti redosled iz specifikacije i vidno biti obeleženi brojem iz specifikacije.
U slučaju da ponuđač ne ispuni zahteve obeležene (*)smatraće se da nisu zadovoljeni uslovi, pa će takva ponuda biti odbijena kao neodgovarajuća. 

lll 2 . Начин спровођења контроле 
Контролу изведених радова са добрима испред Наручиоца спровешће овлашћено лице Наручиоца именовано посебним Решењем, а испред изабраног Понуђача документом именовано лице од стране Понуђача.
Пријем извршених радова са добрима сматра ће се коначним након овере од стране Нарућиоца и стране изабраног Понуђача, документа који ће доказивати обављене активности.  

lll 3. Oбезбеђивања гаранције квалитета изведених радова са добрима:
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију за изведене радове са добрима од минимум 24 месеца. 
У случају понуђеног гарантног рока мањег од 24 месеца, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.
lll 4. Битни  захтеви  који  нису  укључени  у  важеће  техничке  норме  и 
 стандарде,   а   који   се   односе   на   заштиту   животне   средине, 
 безбедност и друге околности од општег интереса 
Понуђач мора да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,   заштити   животне   средине   и   гарантује   да   је   ималац   права интелектуалне својине.

lll 5. Локација
Локација извођења: ТС 35/10 кВ Зајечар ll која се налази у граду  Зајечару.

lll 6. Ималац интелектуалне својине

Понуђач мора да гарантује   да   је   ималац   права интелектуалне својине. 



lll 7. Врста Критеријума за доделу уговора је економски најповољнија понуда.
 
Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор су:
1. Понуђена цена, са пондером (максималан број бодова) 75.
2. Рок испоруке (реализације свих активности) (максималним бројем бодова ) 10.
3.Начин плаћања, са пондером (максималним бројем бодова) 10.
4. Квалитет, са пондером (максималним бројем бодова) 5

УКУПНО:…………     100  пондера


Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, која омогућује накнадну објективну проверу оцењивања понуда:

По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније услове, бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за конкретан елемент критеријума.
Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно неповољности њихове понуде у односу на понуду која је освојила највећи број пондера по конкретном елементу критеријума.

1. Понуђена цена:    75 пондера.

Према овом елементу критеријума, упоређиваће се укупна понуђена цена.
Понуда са најнижом понуђеном ценом бодоваће се са максималним бројем пондера (бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума.
Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим бројем пондера, а према формули:

Ппц =   75  х  Цмин
        Пц

Где је:
Ппц – број освојених пондера за понуђену цену,
75 – максималан број пондера по овом елементу критеријума,
Цмин – најнижа понуђена цена и
Пц – понуђена цена 
НАПОМЕНА:
Ако понуђач понуди неуобичајено ниску цену, наручилац је дужан да у писменом облику захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. Наручилац је дужан да понуђачу одреди примеран рок у складу са Законом о јавним набавкама. 

2. Рок извођења,тј. испоруке (реализације свих активности): 10 пондера.

Према року испоруке обрачунавају се пондери на основу следеће табеле:
POZIC. ОПИС PONDER
///  4.1 Реализација са роком од 61 дана и више по потписивању Уговора и увођења у посао од стране Наручиоца 0
///  4.2 Реализација са роком од 31 до 60 дана по потписивању Уговора и увођења у посао од стране Наручиоца 5
///  4.3 Реализација са роком до 30 дана по потписивању Уговора и увођења у посао од стране Наручиоца 10
                  Укупно максимално: 10







3. Начин плаћања:     10 пондера.

Према овом елементу критеријума, упоређиваће се понуђена повољност услова плаћања.
Понуда са најповољнијим условима плаћања бодоваће се са максималним бројем пондера (бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума.
POZIC. ОПИС PONDER
///  3.1 плаћање од 1 до 10 дана по овери квалитативног и квантитативног пријема од стране наручиоца 1
///  3.2 плаћање од 11 до 30 дана по овери квалитативног и квантитативног пријема од стране наручиоца 5
///  3.3 плаћање од 31 до максимално 45 дана по овери квалитативног и квантитативног пријема од стране наручиоца 10
                  Укупно максимално: 10

Напомена: у случају да понуђач понуди рок плаћања који је дужи од 45 дана или понуди аванс као начин плаћања, таква понуда ће бити неодговарајућа и даље неће бити узета у разматрање.

4. Квалитет:    5 пондера.
  
Према овом критеријуму упоређиваће се понуђени квалитет добра које је предмет јеване набавке. 
 У погледу квалитета, понуде ће се бодовати на један од ниже наведених начина:  
• поседовање серификата о успостављеном систему управљања квалитетом у складу са стандардом ИСО 9001 (или одговарајућим СРПС стандардом) …………1 пондер
• у случају непостојања тј. недостављања негативних референци за понуђача чија се понуда разматра, тј ако није било негативних референци у претходне три године         …………………….4 пондера
• у случају постојања тј. достављања негативних референци за понуђача чија се понуда разматра, тј ако није било негативних референци у претходне три године …………………….  – (минус) 4 пондера
кao доказом о успостављеном QMS-u
(сертификат који поседује Понуђач добара)
УКУПНО (у случају потпуног испуњења овог критеријума) ..................... 5 пондера
НАПОМЕНА 1: Као доказ којиме се потврђују негативне референце прилаже се:
1. правоснажна судска пресуда
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговрних обавеза
3. извештај надзорног органа о изведеним радовима (у случају извођења радова ако предтсављају саставни део испоруке добара или пружања услуга)
4. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на нашин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи
Претходни уговори не морају бити закључени између понуђача и нас као наручиоца који спроводи набавку, већ се ради и о уговрима које је понуђач имао са другим наручиоцима у претходне три године


IV. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

За најповољнију понуду биће изабрана понуда која, према свим наведеним елементима критеријума,  добије највећи број пондера. 
 У поступку стручне оцене исправних понуда, приликом рачунања, број освојених пондера биће исказиван са две децимале. Друга децимала биће заокруживана на следећи начин: 
 - бројеви треће децимале  од  1 до 5  -  биће заокруживани на дати број друге децимале,
 - бројеви треће децимале од 6 до 9 – биће заокруживани на непосредно већи број друге децимале.   
 
 НАПОМЕНА:
      У случају да су две понуде или већи број понуда једнаке, на основу критеријума, наручилац ће дати предност понуди са нижом понуђеном ценом, а ако је и тај елемент исти, предност ће се дати понуди са дужим роком плаћања. 




Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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