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A. Radovi na demontaži postojeće opreme i zatvaranju nepotrebnih kablovskih kanala
A1 - Demontaža kompletnog komandno-signalnog i VF ormana, demontaža postojeće relejne zaštite sa relejnog stalka sa kompletnom demontažom opreme koja je postavljena na njemu, demontaža noseće metalne ploče na kojoj su postavljeni relei (dimenzija ploče 7000x2200) i demontaža svih kablova u kablovskim kanalima koji će zamenom zaštite biti stavljeni van funkcije. Celokupnu demontiranu opremu  izneti van zgrade u krug trafostanice.
1 komplet
A.2  -Isporuka, transport i ugradnja rebrastog lima iznad kablovskog kanala na mestu demontiranog komando-signalnog ormana dimenzija 7250x600 (DxŠ)
1 komplet


komplet А: 1x



B. Radovi i oprema na komandno relejnom stalku:
B.1-Isporuka, transport i  montaža na postojeću metalnu konstrukciju, postojećeg relejnog stalka,  čeone ploče za postavljanje novih mikroprocesorskih zaštutnih uređaja i ostale pripadajuće opreme. Ploča je izrađena od dekapiranog čeličnog lima plastificiranog epoksidnim prahom debljine 2-3mm,   dimenzija 7000x2200(ŠxV), sa odgovarajućim prorezima za ugradnju relea, tastera i diodnih pokazivača položaja rasklopne opreme sa slepom šemom. 
1 komplet
Oprema na komandno relejnom stalku:
B.2-Ugradnja i povezivanje MPZU tipa SEL 351s za   35kV i 10kV ćelije.     
12 komplet                                                                  
B.3 -Ugradnja i povezivanje MPZU tipa SEL751 za trafo polja 10 kV                                                                                                                                          2 komplet                                                                                                                                  
B.4 - Ugradnja i povezivanje MPZU tipa SEL787 za trafo polja 35 kV                                                                                                                                                     
 2 komplet                                                                                                                                                                                                    
B.5-Isporuka, transport i ugradnja tastera sa dva radna i dva mirna kontakta, za ugradnju, 110V DC, (crveni za uključenje)
16 kompletа
B.6  -Isporuka, transport i ugradnja tastera sa dva radna i dva mirna kontakta, za ugradnju, 110V DC, (zeleni za isključenje)
16 kompletа
B.7  -Isporuka, transport i ugradnja tastera sa dva radna i dva mirna kontakta, za ugradnju, 110V DC, (crni za resetovanje MPCU-a)
16 kompletа
B.8 -Isporuka, transport i ugradnja diodnog pokazivača položaja prekidača i rastavljača (5-7) W, za 110V DC 
58 kompletа
B.9*  -Isporuka, transport i ugradnja pomoćnog relea PR-41c  sa tri preklopna kontakta za 110V DC sa postoljem
90 kompletа
B.10* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 10A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (zaštita kola za napajanje motorno-opružnog pogona)
16 kompletа
B.11* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 2A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA  (zaštita kola za napajanje MPCU relea)
16 kompletа
B.12* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 6A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (zaštita kola komandnog napona)
16 kompletа
B.13* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 4A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (zaštita kola signalnog napona)
16 kompletа
B.14* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača kola otvorenog trougla naponskih mernih transformatora 2A tip B, 110V , dvopolni, AC, 6kA, sa signalnim kontaktom
11 kompletа
B.15* -Isporuka, transport i ugradnja DIN šine sa VS6 klemama(u proseku 60 kom. po ćeliji) na komandno relejnom stalku
16 kompletа
B.16.*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 kom. po ćeliji)
16 kompletа
B.17*  -Isporuka, trasport i ugradnja indirektne trofazne merne grupe slične tipu "ENEL"DMG2
3x100V, 3x5A,  klase 0,5, pomoćni napon 230V
2 kompletа
B.18*  -Laptop računar za parametrizaciju MPZU relea konfiguracije slične tipu: CPU Intel Core i3 2,4GHz ili Core i5, RAM DDR3  4Gb, HDD   320  ili 500GB ,OS   OEM Windows 7 Pro ili Windows 8 Pro
 , dijagonala ekrana 15,6 inch.
5 kompletа
 

NAPOMENA:  Nabavka mikroprocesorskog zaštitnog uređaja (MPZU) nije obaveza ponuđača. Obaveza ponuđača je samo  ugradnja MPZU i povezivanje. Na sve ostale pozicije vezano za opremu u komandno relejnom stalku se odnosi isporuka, ugradnja i povezivanje. 

komplet B: 1x

C. Oprema za ugradnju u postojeće opremljene ćelije 35kV i 10 kV:
       
C.1*-  Isporuka,transport i ugradnja signalne sklopke slična 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
   12 kompletа                              
C.2*-  Isporuka i transport signalne sklopke slična tipu  SP-2, sa polugom za priključenje na postojeći ručni pogon rastavljača
  12 kompletа                                                              
C.3*  -Isporuka i transport elektromagnetne brave za blokadu vrata ćelije 
6 kompletа                              
C.4* - Isporuka,transport i ugradnja elektromagnetne brave za blokadu pogona rastavljača komplet sa ožičenjem
6 kompletа                              
C.5* - Isporuka i transport  elektromagnetne brave za blokadu pogona rastavljača 
6 kompletа                              
C.6  - Isporuka,transport i ugradnja tastera sa jedanim radnim i jednim mirnim kontaktom, za ugradnju, 110V DC, za deblokadu rastavljača 
12 kompletа                              
C.7  - Isporuka,transport i ugradnja DIN šina sa VS6 klemama(u proseku 40 kom. po ćeliji) u niskonaponskom ormariću ćelije
16 kompletа                              
C.8  -Isporuka,transport i ugradnja metalno rebrasto gibljivo crevo za zaštitu kablova unutar ćelije 
100 m                              

komplet C: 1x

D.Orman sopstvene potrošnje
D1- Isporuka, transport i  montaža kompletnog slobodno-stojećeg ormana sopstvene potrošnje izrađenog od dekapiranog čeličnog lima plastificiranog epoksidnim prahom debljine 2-3mm dimenzija 800x2000x400(ŠxVxD). Oprema u ormanu sopstvene potrošnje biće montirana prema dispoziciji koja je sastavni deo konkursne dokumentacije. 
1 komplet                              
Oprema u ormanu sopstvene potrošnje:
D.2 -Ugradnja i povezivanje MPZU tipa SEL2411 (nabavka uređaja je obaveza investitora)                                                          
 1 komplet                                                                                                
D.3*  -Isporuka, transport i ugradnja analognog voltmetara za jednosmerni napon sa opsegom od 0 do 150V 
3 kompleta                                                                                                
D.4*  -Isporuka, transport i ugradnja analognog ampermetara za jednosmerni napon sa opsegom od            50-0-50A 
1 komplet                                                                                                
D.5  -Isporuka, transport i ugradnja tropolnog preklopnog prekidača sa položajem 0-1, 400V, 40A    (glavni prekidač, napajanje naizmeničnom  strujom), sa signalnim kontaktom
1 komplet                                                                                                
D.6*  -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 63A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA, sa signalnim kontaktom (zaštita AKU baterija)
1 komplet                                                                                                
D.7*  -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 25A tip C, 110V , dvopolni, DC, 6kA, sa signalnim kontaktom (zaštita ispravljača)
1 komplet                                                                                                
D.8* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača  2A tip B, 110V , dvopolni, DC, 6kA , sa signalnim kontaktom(zaštita kola KZS i ZOP)
1 komplet                                                                                                
D.9* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača   2A tip B, 110V , dvopolni, DC, 6kA sa signalnim kontaktom (alarm)
1 komplet                                                                                                
D.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                                                                                               
D.11* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača  25A tip B, 400V , 3-polni, AC, 6kA, sa signalnim kontaktom (zaštita ispravljača)
1 komplet                                                                                               
D.12* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 10A tip B, 400V ,1-polni,  AC, 6kA (sopstvena potrošnja naizmenični napon -osvetljenje)
8 kompleta                                                                                               
D.13* -Isporuka, transport i ugradnja automatskog zaštitnog prekidača 16A tip B, 400V ,1-polni,  AC, 6kA (sopstvena potrošnja naizmenični napon -utičnice)
12 kompleta                                                                                               
D.14 - Isporuka, transport i ugradnja dvopolnog preklopnog prekidača sa polozajem 0-1, 400V, 63A  (za AKU baterije i ispravljač)
2 kompleta                                                                                               
D.15 - Isporuka, transport i ugradnja dvopolnog preklopnog prekidača sa polozajem 0-1, 400V, 10A  (za položaj lokalno-daljinski)
1 komplet                                                                                               
D.16 -Isporuka, transport i ugradnja bakarnih sabirnica 25x3mm
4 m
D.17*  -Isporuka, trasport i ugradnja direktnog trofaznog brojila slično tipu DB2 "ENEL",  klase 0,5, pomoćni napon 230V
1 komplet                                                                                               
 

D.18*  -Isporuka, transport i ugradnja strujnog transformatora 50/5A, 0,72 kV za rele sopstvene potrošnje 
3 kompleta                                                                                               

komplet D: 1x

E Isporuka ,transport, polaganje i povezivanje komandno -signalnih kablova:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
E.1*  Kabl  PP00  19x1,5mm²   
m 350
=
E.2*  Kabl  PP00    4x2,5mm²   
m 100 

E.3*   Kabl  PP00   4x1,5mm²     
m 100 x 

E.4*   Kabl PP00  3x1,5mm²   
m 100 x 

E.5   Provodnik  P/F  1x1,5mm²   crni
m 300 x 

E.6   Provodnik  P/F  1x1,5mm²   plavi
m 300 

E.7   Provodnik  P/F  1x1,5mm²   crveni
m 300 x 

E.8   Provodnik  P/F  1x1,5mm²   žuti
m 200 x 

E.9   Provodnik  P/F  1x2,5mm²   zeleni
m 200 

Kablovi se polažu u postojeće kablovske kanale 


komplet E: 1x










Напомене:
1. Набавка микропроцесорског заштитног уређаја (МПЗУ) није обавеза понуђача. Обавеза понуђача је само  уградња МПЗУ и повезивање. На све остале позиције везано за опрему  се односи испорука, уградња и повезивање.
2. Документација по којој ће се изводити радови - шеме везивања и шеме деловања су обавеза наручиоца
3..Неопходан пратећи материјал:  ознаке за клеме, ознаке за каблове, ПВЦ каналице, хилзне,  шрафовска роба....су обавеза понуђача.
4. Понудити аутоматске заштитне прекидаче  сличне типу Moeller или Eti.
5. Обилазак трафостанице је обавезан услов пнуђачима за учешће на тендеру
6. Параметризација релеа и завршно испитивање заштите   је обавеза наручиоца у присуству извођача радова.

За позиције означене симболом *) понуђач наводи произвођача понуђеног добра и прилаже документ којим потврђује техничке карактеристије понуђеног добра (атест, извештај о испитивању, каталог, извод са интернет стране или други документ) којим потврђује техничке карактеристике понуђеног добра, при чему приложени документи морају пратити редослед из спецификације и видно бити обележени бројем из спецификације.
У случају да понуђач не испуни захтеве обележене (*)сматраће се да нису задовољени услови, па ће таква понуда бити одбијена као неодговарајућа. 

У случају да понуђач не испуни захтеве обележене (*)сматраће се да нису задовољени услови, па ће таква понуда бити одбијена као неодговарајућа. 

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 добра са изведеним радовима 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 lll која се налази у граду  Зајечару

	Text6: 4.447.500,00  динара без ПДВ-а
	Text7: Економски најповољнија понуда:
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
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	Text11: 4.447.500,00 без ПДВ-а
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	Text21: ЗЈН 09/13
контакт Драган Рапаић,дипл.ел.инж.   019 422 722   rapa@elektrotimok.rs
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	Text18: Energy Company“ доо, Карађорђева 202, Краљево, мат.бр. 17613618, пиб 103558761,  које заступа Мира Божилов
	Text19: до испуњења уговрних обавеза


