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 15/2020
Реконструкција и изградња саобраћајнице кроз Привредну зону града Ваљева
У Конкурсној документацији за јавну набавку број 15/2020 – Реконструкција и
изградња саобраћајнице кроз Привредну зону града Ваљева врши се зaмена постојеће
стране 94/398 новом страном исте нумерације, која је дата у прилогу и чини саставни део
Конкурсне документације.

РЕДНИ
БРОЈ

ОПИС РAДОВA

4.6.3.2
4.6.3.2-1

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
Конусни челични стуб, заштићен споља и изнутра од корозије
врућим цинковањем, са тањирастим завршетком, са антивандал
бравом, са приклучном плочом , са анкер завртњима
заштићеним пластичним капама,. Стубови морају бити
израђени и цинковани у свему према СРПС ЕН-40 и да за
производ и цинковање поседују атест ИСО 9001. Висина стуба
је 8 м.Подизање и монтажа.

4.6.3.2-3

Набавка, испорука и монтажа на стубу расвете челичних носача
(лира) светиљки, вруће поцинкованих и офарбаних и то:
- лира дужине крака 1.0m,

4.6.3.2-1

Набавка, испорука и монтажа у стубове јавне расвете
прикључних плоча типа RPO-3V са осигурачима типа FRА
16/6А, 400V (ком.1),
Позиција обухвата и израду струјне везе од прикључне плоче до
светиљки каблом типа
PP00 3x2,5mm2. Укупно за рад, материјал и транспорт

4.6.3.2-1

Набавка, испорука и монтажа светиљке ТИП 1 за осветљење
тротоара, еквивалентне типу AMBAR 2N/2005/150W/-30/110
Светиљка треба да буде такве конструкције да омогућује прво
монтажу кућишта, а затим и поклопца са оптичким делом и
предспојним уређајем, ради једноставније и лакше монтаже и
демонтаже. Брзо и сигурно затварање склопа треба да буде
помоћу два затварача, без употребе алата.
Кућиште светиљке, поклопац и затварачи су израђени од
алуминијумске легуре ливене под притиском и обојени
електростатичким поступком бојом у праху, у боји AKZO
GREY 900 sanded.
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Пре испоруке потребно је приложити и сертификате на српском
или енгелском језику, који доказују да је светиљка прошла
следећа испитивања: ENEC сертификат према стандарду EN
60598-2-3, тест отпорности на удар (IK тест) према стандарду
EN 62262, тест механичке заштите (IP тест). Такође, потребно
је доставити и извештај о мерењу фотометријских
карактеристика према стандардима LM79-08, CIE 121-1996 и
EN 13032-1, као и сертификате издате од одговарајуће
акредитоване лабораторије према ISO 17025 стандарду, којим
се доказују тражене фотометријске карактеристике светиљке.
Доставити и Декларацију о усаглашености са СЕ знаком,
издату искључиво од фабрике у којој се светиљка производи
или склапа.

Измена I КД за ЈН 15/2020 стр. 94/398
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