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II

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Табела 1
poz

TKC KOPAONIK RXC opis

1

Centrala protivpožarna, adresabilna, modularna, za automatsku dojavu i gašenje požara,
podržava 1-6 petlji, napajanje 4A, grafički LCD, interfejs i prednji panel na srpskom jeziku,
isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-2, EN54-4, EN54-13, NSC Solution F1-6
B01050-00 ili odgovarajuće

jed.
mere
kom

kol.
1

Akumulatorska baterija 12V/38Ah, AKU12V38AH ili odgovarajuće
Modul petlje za Apollo komunikacioni protokol, 2 petlje po modulu, isprave o
usaglašenosti sa normativima EN54-2, NSC B01267-00 ili odgovarajuće
Metalno kućište, mogućnost montaže prednjeg panela sa 3 sektora gašenja, za Solution F118 panel, smeštaj baterija do 40Ah, NSC B2 ili odgovarajuće
Mrežni modul za spajanje centralnih uređaja i paralelnih upravljačkih terminala u jedinstvenu
mrežu ArcNet, NSC B01350-00 i ili odgovarajuće
Modul gašenja za Solution F1 panel, 1 sektor gašenja, 4 izlaza/1.5A, 2 izlaza/0.5A, 4
konvencionalne zone, 4 monitorisana ulaza, 2 beznaponska releja, isprave o usaglašenosti sa
normativima EN12094-1, NSC B01325-00 ili odgovarajuće

kom

2

kom

1

kom

1

kom

1

kom

3

Modul indikacije stanja sistema za gašenje požara, za 1 sektor gašenja, isprave o
usaglašenosti sa normativima EN12094-1, NSC B01225-00 ili odgovarajuće
Metalni ključ za odabir režima gašenja požara, 3 pozicije, NSC B01205-20 ili odgovarajuće

kom

3

kom

3

Prednji panel za prikaz stanja sistema, montaža na kućište centrale, do 3 sektora gašenja,
NSC B01205-00 ili odgovarajuće
Dvokanalni konvertor za spajanje centralnih uređaja putem optike u jedinstvenu ArcNet
mrežu putem RS 485 protokola. NSC B01551-02 ili odgovarajuće
Com server, integracija serijskih uređaja na mrežu preko TC/IP protokola, NSC B01574 ili
odgovarajuće
Detektor požara, adresiblni, Apollo XP95 protokol, optički, mogućnost detektovanja čestica
dima od 0.5 do 10um, mogućnost zaključavanja detektora u podnožju radi sprečavanja
neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom
LED, adresiranje putem XPERT karice, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-7,
isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik
RS", br. 25/2016), Apollo 55000-620APO ili odgovarajuće

kom

1

kom

1

kom

1

kom

22

Detektor požara, adresibilni, Apollo XP95 protokol,termodiferencijalni, detekcija povećanja
temperature preko 75º ili prelaska preko 90º, mogućnost zaključavanja detektora u podnožju
radi sprečavanja neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa
posredstvom dve LED, adresiranje putem XPERT karice, isprava o usaglašenosti sa
normativom EN54-5, isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), Apollo 55000-420APO ili odgovarajuće

kom

1

kom

3

15

Podnožje za adresibilni detektor požara, sa ugrađenim izolatorom, Apollo 45681-284APO ili
odgovarajuće.
Podnožje za adresibilni detektor požara, Apollo 45681-210APO ili odgovarajuće

kom

20

16

Nazidna kutija za montažu podnožja za detektor požara, Apollo 45681-204 ili odgovarajuće

kom

23

Paralelni indikator prorade detektora, konvencionalni, isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom
o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus FI100 ili
odgovarajuće

kom

4

17
18

Modul ulazno izlazni, 2 nadzirana ulaza, 2 izlaza, sa izolatorom, isprava o usaglašenosti sa
normativom EN54-17 i EN54-18, Apollo SA4700-104APO ili odgovarajuće

kom

4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14
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kom

3

19

Ručni javljač požara, konvencionalni, žuti, upotreba za aktivaciju gašenja, za unutrašnju
montažu isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-11 i isprava o usaglašenosti sa
Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Sycall
R6847L-Y ili odgovarajuće

kom

3

20

Ručni javljač požara, konvencionalni, plavi, upotreba za blokadu gašenja, za unutrašnju
montažu, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-11 i isprava o usaglašenosti sa
Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Sycall
R6847L-B ili odgovarajuće

21

Zaštitni transparentni poklopac za konvencionalne ručne javljače požara, Synaps SFB-304
ili odgovarajuće

kom

6

kom

3

22

Ručni javljač požara, adresibilini, Apollo XP95 protokol, crveno kućište, mogućnost
ugradne i nadgradne montaže, štitni poklopac za sprečavanje nenamerne aktivacije ručnog
javljača (opcija), resetabilni element, adresiranje sa putem DIP prekidača, isprava o
usaglašenosti sa normativom EN54-11 i EN54-17, isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), Apollo SA 5900908APO ili odgovarajuće

kom

3

23

Klasična konvencionalni svetleći pano sa zvučnom signalizacijom, bele boje, u kompletu sa
kućištem za nazidnu montažu, mogućnost isključenja zvuka, mogućnost spoljašnje
montaže, 114db/1m, isprava o usaglašenostisa normativom EN54-3 i EN54-23 i i isprava
o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br.
13/2010), Synaps Technologies FL24W ili odgovarajuće

kom

8

24

Sirena, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32 tona, IP65, mogućnost
unutrašnje i spuljanje montaže, 106dB/1m, napajanje 9-60V, potrošnja struje od 4-41mA,
isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-3 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Klaxon Sonos PSS-0020
ili odgovarajuće

kom

6

25

Sirena sa blicerom, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32 tona, IP65,
mogućnost unutrašnje i spuljanje montaže, 106dB/1m, napajanje 17-60V, potrošnja struje
od 9-50mA, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-3 i isprava o usaglašenosti sa
Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Klaxon
Sonos PSC-0042 ili odgovarajuće

kom

1

26

Prijemnik (Imager) linijskog detektora požara, horizontalna širina pokrivanja 7º, vertikalna
širina pokrivanja 4º, mInimalni domet u kombinaciji sa prijemnikom sa standarnim
napajanjem 30m, maksimalni domet u kombinaciji sa prijemnikom sa standardnim
napajanjem 150m, mogućnost rada sa maksimalno jednim predajnikom,statusne LED za
stanje alarma, greške i napajanja, visoka tolerantnost za lažne alarme, visoka otpornost na
prašinu, lako podešavanje, konfigurisanje funkcija posredstvom DIP prekidača, UV i IC
detekcija, integrisan optički CMOS senzor, napajanje 24VDC, zaštita IP44 za zaštitu
elektronike i IP66 za zaštitu optike, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-12 i
isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik
RS", br. 25/2016), Xtralis OSID OSI-10 (moguće povezivanje samo sa predajnicima OSESP i OSE-SPW)
kom

1

27

Predajnik (Emitter) linijskog detektora požara sa standardnim napajanjem 24 VDC, isprava
o usaglašenosti sa normativom EN54-12 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), Xtralis OSID OSE-SPW
ili odgovarajuće

kom

1

28

Aspiracioni detektor dima, 4 usisne cevi prečnika Ø25mm, 1 laserski detektor dima,
maksimalna dužina cevovoda 200m, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-20,
Xtralis VEP A10-P ili odgovarajuće

kom

2

29

Modul napajanja sa punjačem za baterije 24V, 1.5A, smeštaj baterija kapaciteta 7Ah,
isprava o usaglašenostisa normativom EN54-4, isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016) i isprave o usaglašenosti
sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica
napona („Sl. Glasnik RS“ br. 25/2016), ADVANCED MXP-549 ili odgovarajuće
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30

Modul napajanja sa punjačem za baterije 24VDC, 3A, smeštaj baterija kapaciteta do 26Ah,
ADVANCED MXP-550/D ili odgovarajuće

kom

1

31

Akumulatorska baterija 12V/26Ah, AKU12V26AH ili odgovarajuće

kom

2

kom

1

32

Telefonski GSM dojavni automat, mogućnost slanja glasovnih i sms poruka, e-mail poruka,
push notifikacije preko aplikacije na bazi Androida ili IOS, 6 ulaznih zona i 1 kontrolisani
izlaz, uređaj koristi standardnu SIM karticu, TELL HU Pager4 PRO-3G.IN6.R1 ili
odgovarajuće

kom

1

33

Software za grafički nadzor sistema tehničke zaštite, mogućnost integracije opreme različih
proizvođača opreme i sistema, mogućnost samostalne instalacije, instalacije sa bazom
podataka ili instalacije na bazi web servera, neograničen broj grafičkih mapa, mogućnost
upravljanja svim funkcijama opreme uz ograničenja koja je postavio sam proizvođač
opreme, licenca za jedan računar, maksimalna veza sa 5 komunikacionih tačaka , bez
ograničenja u broju elemenata/simbola, Alvis F5 ili odgovarajuće

34

Izrada instalacija vizuelnog grafičkog monitoringa i upravljanja sistemom (Alvis F5), u
kompletu sa računarom i monitorom ili odgovarajuće

pauš

1

35

Akumulatorska baterija 12V/7Ah, AKU12V7AH ili odgovarajuće

kom

4

36

m

25

37

Materijal za izadu aspiracionog cevovoda prečnika 25mm ili odgovarajuće
Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm ili odgovarajuće

m

650

38

Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30 ili odgovarajuće

m

110

39

Instalacioni kabl NHXHX 2x1,5mm² FE180 E30 ili odgovarajuće

m

60

40

Instalacioni kabl NHXH 3x1.5mm2 ili odgovarajuće

m

30

41

Obujmica sa funkcijom u požaru E30 u kompletu sa ankerom

kom

510

42

Instalaciono kruta cev bez halogenih elemenata Ø16/Ø20 (po metru) ili odgovarajuće

kom

550

43

Instalaciono gibljivo rebrasto crevo bez halogenih elemenata Ø16/Ø20 ili odgovarajuće

m

150

44

Instalaciona bezhalogena kanalna kutija 20x20 ili odgovarajuće

m

10

45

Sitan instalacioni materijal

pauš

1

46

pauš

1

kpl

1

47

Demontaža postojeće opreme
Provera instalacije, programiranje, funkcionalno ispitivanje, izrada pratece dokumentacije,
uputstva za rad, knjige događaja, obuka korisnika i puštanje sistema u rad

48

Prvo kontrolisanje sistema za automatsku dojavu i upravljanje gašenjem požara

kpl

1

Табела 2
I
Oprema za gašenje
Prijemni centar
poz
opis
Čelična boca od 16l, sa ventilom od 6/4", ventilom sigurnosti, manometrom,
sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom. Boca je napunjena pod pritiskom azota na
25bar. Boca je čelična i treba da ima TPED sertifikat. Dimenzije boce su: d=229mm,
1
H=579mm.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće

mera

kol

kom.

1

2

Čelična boca od 51l, sa ventilom od 6/4", ventilom sigurnosti, manometrom,
sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom. Boca je napunjena pod pritiskom azota na
25bar. Boca je čelična i treba da ima TPED sertifikat. Dimenzije boce su: d=324mm,
H=813mm.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće

kom.

1

3

Čelična boca od 81l, sa ventilom od 2", ventilom sigurnosti, manometrom,
sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom. Boca je napunjena pod pritiskom azota na
25bar. Boca je čelična i treba da ima TPED sertifikat. Dimenzije boce su: d=324mm,
H=1207mm.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće

kom.

1
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4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

Adapter od 1.5", sa BSP navojem za konekciju boce sa cevovodom. Adapter je
mesingani sa unutrasnjim navojem.
Adapter od 2", sa BSP navojem za konekciju boce sa cevovodom. Adapter je
mesingani sa unutrasnjim navojem.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Nosači za boce od 16l i 28l. Nosač za vezivanje boce za zid. Sastoji se od čelične šine
i šelne koja se postavlja oko boce.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Nosači za boce od 51l i 81l. Nosač za vezivanje boce za zid. Sastoji se od čelične šine
i šelne koja se postavlja oko boce.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Električni aktuator za aktiviranje boce koji se montira na sam ventil na boci.
Karakteristike aktuatora su: 24V, 0.2A, u Ex izvedbi. Aktuator ima mogucnost
resetovanja nakon aktiviranja, isprava o usaglašenonosti u skladu sa standardom
SRPS EN 12094-4.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Ručni aktuator za ručno aktiviranje sistema montiran na sam ventil na boci. Aktuator
je osiguran osiguračem i ima mogucnost resetovanja nakon aktiviranja,isprava o
usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS EN 12094-4.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Master cylinder adaptor kit za spajanje boca u bateriju.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Pneumatsko fleksibilno aktivaciono crevo za pneumatsko aktiviranje baterije boca
duzine 762mm i precnika 1/4", isprava o usaglašenonosti u skladu sa standardom
SRPS EN 12094-8.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Adapter za povezivanje potvrde ispucavanja preko creva 1/2" NPT x 5/16"
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Presostat za nadziranje pritiska u boci. Pri padu pritiska ispod 21bar, presostat treba
da signalizira PP centrali, isprava o usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS
EN 12094-10.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Pritisni kontakt za potvrdu aktiviranja za montažu na cevovod ili sabirnik uključujući
i priključak od 1/2" za vezu.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Sredstvo za gašenje požara Novec 1230 je čisto sredstvo za gašenje, koje se koristi u
koncentracijama shodno standardu 15004-2. Gas je smešten u boci pod pritiskom od
25bar.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Mlaznice DN 40 360º, sa otvorima prema hidrauličkom proračunu,Kidde Fire
Protection. Mlaznice su elementi sistema za gašenje požara preko kojih se sredstvo za
gašenje požara ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na osnovu
hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 360º oko ose mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Mlaznice DN 15 180º, sa otvorima prema hidrauličkom proračunu,Kidde Fire
Protection. Mlaznice su elementi sistema za gašenje požara preko kojih se sredstvo za
gašenje požara ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na osnovu
hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 180º oko ose mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Mlaznice DN25 180º, sa otvorima prema hidrauličkom proračunu,Kidde Fire
Protection. Mlaznice su elementi sistema za gašenje požara preko kojih se sredstvo za
gašenje požara ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na osnovu
hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 180º oko ose mlaznice.Proizvođač: Kidde UK
ili odgovarajuće
Podna rešetka od eloksiranog aluminijuma, sa jednim redom nepokretnih
lamela za izbacivanje pravo. Lamele su paralelne prvoj navedenoj dimenzij.
Usisna ili odsisna rešetka koja se može postaviti na pod. Dimenzije 600 x 600mm
Tip BT,
Cevni razvod
Čelične bešavne cevi prema API5l GradB ASTM106
DN15
DN25
DN40
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m
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6
18
24

21
22
23
24
25
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27
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Čelični fitinzi
NP25 DN15-DN40
Osnovna i završna boja
Oslonci
Ostali sitan materijal
Montaža opreme i cevovoda
Pripremno završni radovi
Puštanje u rad sistema za gašenje požara,
izrada prateće dokumentacije, obuka korisnika
Izrada projektne dokumntacije

kompl.
kg.
pauš.
pauš.
pauš.
pauš.

1
8
1
1
1
1

pauš.

1

pauš.

1

Табела 3
poz

TKC KOPAONIK TXC opis

1

Centrala protivpožarna, adresabilna, modularna, za automatsku dojavu i gašenje požara,
podržava 1-6 petlji, napajanje 4A, grafički LCD, interfejs i prednji panel na srpskom jeziku,
isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-2, EN54-4, EN54-13, NSC Solution F1-6
B01050-00 ili odgovarajuće

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16

17

jed.
mere
kom

kol.
1

Akumulatorska baterija 12V/38Ah, AKU12V38AH ili odgovarajuće
Modul petlje za Apollo komunikacioni protokol, 2 petlje po modulu, isprave o
usaglašenosti sa normativima EN54-2, NSC B01267-00 ili odgovarajuće
Metalno kućište, mogućnost montaže prednjeg panela sa 3 sektora gašenja, za Solution F118 panel, smeštaj baterija do 40Ah, NSC B2 ili odgovarajuće
Mrežni modul za spajanje centralnih uređaja i paralelnih upravljačkih terminala u jedinstvenu
mrežu ArcNet, NSC B01350-00 ili odgovarajuće
Modul gašenja za Solution F1 panel, 1 sektor gašenja, 4 izlaza/1.5A, 2 izlaza/0.5A, 4
konvencionalne zone, 4 monitorisana ulaza, 2 beznaponska releja, isprave o usaglašenosti sa
normativima EN12094-1, NSC B01325-00 ili odgovarajuće

kom

2

kom

1

kom

1

kom

1

kom

2

Modul indikacije stanja sistema za gašenje požara, za 1 sektor gašenja, isprave o
usaglašenosti sa normativima EN12094-1, NSC B01225-00 ili odgovarajuće
Metalni ključ za odabir režima gašenja požara, 3 pozicije, NSC B01205-20 ili odgovarajuće

kom

2

kom

2

Prednji panel za prikaz stanja sistema, montaža na kućište centrale, do 3 sektora gašenja,
NSC B01205-00 ili odgovarajuće
Dvokanalni konvertor za spajanje centralnih uređaja putem optike u jedinstvenu ArcNet
mrežu putem RS 485 protokola. NSC B01551-00 ili odgovarajuće
Detektor požara, adresiblni, Apollo XP95 protokol, optički, mogućnost detektovanja čestica
dima od 0.5 do 10um, mogućnost zaključavanja detektora u podnožju radi sprečavanja
neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom
LED, adresiranje putem XPERT karice, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-7,
isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik
RS", br. 25/2016), Apollo 55000-620APO ili odgovarajuće
Podnožje za adresibilni detektor požara, sa ugrađenim izolatorom, Apollo 45681-284APO ili
odgovarajuće.
Podnožje za adresibilni detektor požara, Apollo 45681-210APO ili odgovarajuće
Nazidna kutija za montažu podnožja za detektor požara, Apollo 45681-204 ili odgovarajuće.
Paralelni indikator prorade detektora, konvencionalni, isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom
o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus FI100 ili
odgovarajuće.
Modul ulazno izlazni, 2 nadzirana ulaza, 2 izlaza, sa izolatorom, isprava o usaglašenosti sa
normativom EN54-17 i EN54-18, Apollo SA4700-104APO ili odgovarajuće
Ručni javljač požara, konvencionalni, žuti, upotreba za aktivaciju gašenja, za unutrašnju
montažu isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-11 i isprava o usaglašenosti sa
Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Sycall
R6847L-Y ili odgovarajuće

kom

1

kom

1

kom

22

kom

3

kom
kom
kom

19
4
4

kom

3

kom

2
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18
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20
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23
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25

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ručni javljač požara, konvencionalni, plavi, upotreba za blokadu gašenja, za unutrašnju
montažu, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-11 i isprava o usaglašenosti sa
Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Sycall
R6847L-B ili odgovarajuće
Ručni javljač požara, adresibilini, Apollo XP95 protokol, crveno kućište, mogućnost
ugradne i nadgradne montaže, štitni poklopac za sprečavanje nenamerne aktivacije ručnog
javljača (opcija), resetabilni element, adresiranje sa putem DIP prekidača, isprava o
usaglašenosti sa normativom EN54-11 i EN54-17, isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), Apollo SA 5900908APO ili odgovarajuće
Zaštitni transparentni poklopac za konvencionalne ručne javljače požara, Synaps SFB-304
ili odgovarajuće
Klasična konvencionalni svetleći pano sa zvučnom signalizacijom, bele boje, u kompletu sa
kućištem za nazidnu montažu, mogućnost isključenja zvuka, mogućnost spoljašnje
montaže, 114db/1m, isprava o usaglašenostisa normativom EN54-3 i EN54-23 i i isprava
o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br.
13/2010), Synaps Technologies FL24Wsl.
Sirena sa blicerom, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32 tona, IP65,
mogućnost unutrašnje i spuljanje montaže, 106dB/1m, napajanje 17-60V, potrošnja struje
od 9-50mA, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-3 i isprava o usaglašenosti sa
Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Klaxon
Sonos PSC-0042 ili odgovarajuće.
Digitalni kontroler za termoosetljivi kabl, integrisan LCD za prikaz lokacije u stanju alarma
i prekida instalacije, relejni izlaz za signalizaciju alarma i greške, LED indikacija stanja,
test tasteri, integrisani proporcionalni izlaz 4-20mA za nadzor sistema, isprave o
usaglašenosti sa normativima EN54-28, ProReact Digital Sensor Control Unite (DSCU-EN)
ili odgovarajuće
Digitalni temperaturno osetljivi kabl, signalizacija alarma pri temperaturi od 78°,
maksimalna ambijentalna temperatura 78°, isprave o usaglašenosti sa normativima EN5428, ProReact EN Digital LHD Cable ili odgovarajuće
Metalna završna kutija za terminaciju digitalnog termperaturnog osetljivog kablva sa PG
uvodnicom, integrisan test ključ za simulaciju alarma i greške, ProReact Digital End of
Line Unite (EOUL-EN) ili odgovarajuće
Modul napajanja sa punjačem za baterije 24V, 1.5A, smeštaj baterija kapaciteta 7Ah,
isprava o usaglašenostisa normativom EN54-4, isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016) i isprave o usaglašenosti
sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica
napona („Sl. Glasnik RS“ br. 25/2016), ADVANCED MXP-549 ili odgovarajuće
Modul napajanja sa punjačem za baterije 24VDC, 3A, smeštaj baterija kapaciteta do 26Ah,
ADVANCED MXP-550/D ili odgovarajuće
Akumulatorska baterija 12V/26Ah, AKU12V26AH ili odgovarajuće
Akumulatorska baterija 12V/7Ah, AKU12V7AH ili odgovarajuće
Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm ili odgovarajuće
Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30 ili odgovarajuće.
Instalacioni kabl NHXHX 2x1,5mm² FE180 E30 ili odgovarajuće
Instalacioni kabl NHXH 3x1.5mm2 ili odgovarajuće
Obujmica sa funkcijom u požaru E30 u kompletu sa ankerom
Instalaciono kruta cev bez halogenih elemenata Ø16/Ø20 (po metru) ili odgovarajuće
Instalaciono gibljivo rebrasto crevo bez halogenih elemenata Ø16/Ø20 ili odgovarajuće
Instalaciona bezhalogena kanalna kutija 20x20 ili odgovarajuće
Sitan instalacioni materijal
Provera instalacije, programiranje, funkcionalno ispitivanje, izrada pratece dokumentacije,
uputstva za rad, knjige događaja, obuka korisnika i puštanje sistema u rad
Prvo kontrolisanje sistema za automatsku dojavu i upravljanje gašenjem požara

kom

4

kom

1

kom

6

kom

4

kom

6

kom

1

m

40

kom

2

kom

1

kom

1

kom
kom
m
m
m
m
kom
kom
m
m
pauš
kpl

2
2
525
110
20
30
390
465
125
15
1
1

kpl

1

Табела 4
I
poz

Oprema za gašenje
Predajni Centar
opis

mera
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kol

1

Čelična boca od 81l, sa ventilom od 2", ventilom sigurnosti, manometrom,
sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom. Boca je napunjena pod pritiskom azota na
25bar. Boca je čelična i treba da ima TPED sertifikat. Dimenzije boce su: d=324mm,
H=1207mm.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Adapter od 2", sa BSP navojem za konekciju boce sa cevovodom. Adapter je
mesingani sa unutrasnjim navojem.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Nosač za vezivanje boce za zid. Sastoji se od čelične šine i šelne koja se postavlja
oko boce.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Električni aktuator za aktiviranje boce koji se montira na sam ventil na boci.
Karakteristike aktuatora su: 24V, 0.2A, u Ex izvedbi. Aktuator ima mogucnost
resetovanja nakon aktiviranja, isprava o usaglašenonosti u skladu sa standardom
SRPS EN 12094-4.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Ručni aktuator za ručno aktiviranje sistema montiran na sam ventil na boci. Aktuator
je osiguran osiguračem i ima mogucnost resetovanja nakon aktiviranja,isprava o
usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS EN 12094-4.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Master cylinder adaptor kit za spajanje boca u bateriju.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Pneumatsko fleksibilno aktivaciono crevo za pneumatsko aktiviranje baterije boca
duzine 762mm i precnika 1/4", isprava o usaglašenonosti u skladu sa standardom
SRPS EN 12094-8.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Adapter za povezivanje potvrde ispucavanja preko creva 1/2" NPT x 5/16"
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Presostat za nadziranje pritiska u boci. Pri padu pritiska ispod 21bar, presostat treba
da signalizira PP centrali, isprava o usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS
EN 12094-10.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Pritisni kontakt za potvrdu aktiviranja za montažu na cevovod ili sabirnik uključujući
i priključak od 1/2" za vezu.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Sredstvo za gašenje požara Novec 1230 je čisto sredstvo za gašenje, koje se koristi u
koncentracijama shodno standardu 15004-2. Gas je smešten u boci pod pritiskom od
25bar.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Mlaznice DN 15 360º, sa otvorima prema hidrauličkom proračunu,Kidde Fire
Protection. Mlaznice su elementi sistema za gašenje požara preko kojih se sredstvo za
gašenje požara ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na osnovu
hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 360º oko ose mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Mlaznice DN 20 360º, sa otvorima prema hidrauličkom proračunu,Kidde Fire
Protection. Mlaznice su elementi sistema za gašenje požara preko kojih se sredstvo za
gašenje požara ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na osnovu
hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 360º oko ose mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće

kom.

2

kom.

2

kom.

2

kom.

2

kom.

2

kom.

2

kom.

2

kom.

2

kom.

2

kom.

2

kg

154

kom.

2

kom.

1

14

Mlaznice DN 32 360º, sa otvorima prema hidrauličkom proračunu,Kidde Fire
Protection. Mlaznice su elementi sistema za gašenje požara preko kojih se sredstvo za
gašenje požara ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na osnovu
hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 360º oko ose mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće

kom.

1

15

Mlaznice DN 15 180º, sa otvorima prema hidrauličkom proračunu,Kidde Fire
Protection. Mlaznice su elementi sistema za gašenje požara preko kojih se sredstvo za
gašenje požara ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na osnovu
hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 180º oko ose mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće

kom.

1

2

3

4
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16

17

18
19
20
21
22
23
24
25

Mlaznice DN20 180º, sa otvorima prema hidrauličkom proračunu,Kidde Fire
Protection. Mlaznice su elementi sistema za gašenje požara preko kojih se sredstvo za
gašenje požara ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na osnovu
hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 180º oko ose mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Cevni razvod
Čelične bešavne cevi prema API5l GradB ASTM106
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
Čelični fitinzi
NP25 DN15-DN40
Osnovna i završna boja
Oslonci
Ostali sitan materijal
Montaža opreme i cevovoda
Pripremno završni radovi
Puštanje u rad sistema za gašenje požara,
izrada prateće dokumentacije, obuka korisnika
Izrada projektne dokumntacije

kom.

1

m
m
m
m
m

6
3
3
15
9

kompl.
kg.
pauš.
pauš.
pauš.
pauš.

1
6
1
1
1
1

pauš.

1

pauš.

1

Табела 5
poz

TKC KOPAONIK RDR opis

1

Centrala protivpožarna, adresabilna, modularna, za automatsku dojavu i gašenje požara,
podržava 1-6 petlji, napajanje 4A, grafički LCD, interfejs i prednji panel na srpskom jeziku,
isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-2, EN54-4, EN54-13, NSC Solution F1-6
B01050-00 ili odgovarajuće

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

jed.
mere
kom

kol.
1

Akumulatorska baterija 12V/38Ah, AKU12V38AH ili odgovarajuće
Modul petlje za Apollo komunikacioni protokol, 2 petlje po modulu, isprave o
usaglašenosti sa normativima EN54-2, NSC B01267-00 ili odgovarajuće
Metalno kućište, mogućnost montaže prednjeg panela sa 3 sektora gašenja, za Solution F118 panel, smeštaj baterija do 40Ah, NSC B2 ili odgovarajuće
Mrežni modul za spajanje centralnih uređaja i paralelnih upravljačkih terminala u jedinstvenu
mrežu ArcNet, NSC B01350-00 ili odgovarajuće
Modul gašenja za Solution F1 panel, 1 sektor gašenja, 4 izlaza/1.5A, 2 izlaza/0.5A, 4
konvencionalne zone, 4 monitorisana ulaza, 2 beznaponska releja, isprave o usaglašenosti sa
normativima EN12094-1, NSC B01325-00 ili odgovarajuće

kom

2

kom

1

kom

1

kom

1

kom

2

Modul indikacije stanja sistema za gašenje požara, za 1 sektor gašenja, isprave o
usaglašenosti sa normativima EN12094-1, NSC B01225-00 ili odgovarajuće
Metalni ključ za odabir režima gašenja požara, 3 pozicije, NSC B01205-20 ili odgovarajuće

kom

2

kom

2

Prednji panel za prikaz stanja sistema, montaža na kućište centrale, do 3 sektora gašenja,
NSC B01205-00 ili odgovarajuće
Modul ulazno izlazni, 2 nadzirana ulaza, 2 izlaza, sa izolatorom, isprava o usaglašenosti sa
normativom EN54-17 i EN54-18, Apollo SA4700-104APO ili odgovarajuće
Dvokanalni konvertor za spajanje centralnih uređaja putem optike u jedinstvenu ArcNet
mrežu putem RS 485 protokola. NSC B01551-02 ili odgovarajuće

kom

1

kom

1

kom

1
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Detektor požara, adresiblni, Apollo XP95 protokol, optički, mogućnost detektovanja čestica
dima od 0.5 do 10um, mogućnost zaključavanja detektora u podnožju radi sprečavanja
neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom
LED, adresiranje putem XPERT karice, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-7,
isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik
RS", br. 25/2016), Apollo 55000-620APO ili odgovarajuće

kom

26

Detektor požara, adresibilni, Apollo XP95 protokol,kombinovani, mogućnost detektovanja
čestica dima od 0.5 do 10um sa mogućnošću detekcije povećanja temperature preko 75º ili
prelaska preko 90º, mogućnost zaključavanja detektora u podnožju radi sprečavanja
neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom dve
LED, adresiranje putem XPERT kartice, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-7,
isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik
RS", br. 25/2016), Apollo 55000-885APO ili odgovarajuće

kom

1

kom

4

15

Podnožje za adresibilni detektor požara, sa ugrađenim izolatorom, Apollo 45681-284APO ili
odgovarajuće
Podnožje za adresibilni detektor požara, Apollo 45681-210APO ili odgovarajuće

kom

23

16

Nazidna kutija za montažu podnožja za detektor požara, Apollo 45681-204 ili odgovarajuće.

kom

27

Paralelni indikator prorade detektora, konvencionalni, isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom
o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus FI100 ili
odgovarajuće

kom

16

17

kom

2

18

Ručni javljač požara, konvencionalni, žuti, upotreba za aktivaciju gašenja, za unutrašnju
montažu isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-11 i isprava o usaglašenosti sa
Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Sycall
R6847L-Y ili odgovarajuće

kom

2

19

Ručni javljač požara, konvencionalni, plavi, upotreba za blokadu gašenja, za unutrašnju
montažu, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-11 i isprava o usaglašenosti sa
Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Sycall
R6847L-B ili odgovarajuće

20

Zaštitni transparentni poklopac za konvencionalne ručne javljače požara, Synaps SFB-304
ili odgovarajuće

kom

4

kom

2

21

Ručni javljač požara, adresibilini, Apollo XP95 protokol, crveno kućište, mogućnost
ugradne i nadgradne montaže, štitni poklopac za sprečavanje nenamerne aktivacije ručnog
javljača (opcija), resetabilni element, adresiranje sa putem DIP prekidača, isprava o
usaglašenosti sa normativom EN54-11 i EN54-17, isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), Apollo SA 5900908APO ili odgovarajuće

kom

2

22

Klasična konvencionalni svetleći pano sa zvučnom signalizacijom, bele boje, u kompletu sa
kućištem za nazidnu montažu, mogućnost isključenja zvuka, mogućnost spoljašnje
montaže, 114db/1m, isprava o usaglašenostisa normativom EN54-3 i EN54-23 i i isprava
o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br.
13/2010), Synaps Technologies FL24W ili odgovarajuće

kom

5

23

Sirena, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32 tona, IP65, mogućnost
unutrašnje i spuljanje montaže, 106dB/1m, napajanje 9-60V, potrošnja struje od 4-41mA,
isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-3 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Klaxon Sonos PSS-0020
ili odgovarajuće

kom

4

24

Sirena sa blicerom, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32 tona, IP65,
mogućnost unutrašnje i spuljanje montaže, 106dB/1m, napajanje 17-60V, potrošnja struje
od 9-50mA, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-3 i isprava o usaglašenosti sa
Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Klaxon
Sonos PSC-0042 ili odgovarajuće

25

Modul napajanja sa punjačem za baterije 24VDC, 3A, smeštaj baterija kapaciteta do 26Ah,
ADVANCED MXP-550/D ili odgovarajuće

kom

1

12

13

14
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kom

27

Akumulatorska baterija 12V/26Ah, AKU12V26AH ili odgovarajuće
Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm ili odgovarajuće.

m

570

28

Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30 ili odgovarajuće

m

80

29

Instalacioni kabl NHXHX 2x1,5mm² FE180 E30 ili odgovarajuće

m

30

30

Instalacioni kabl NHXH 3x1.5mm2 ili odgovarajuće

m

20

31

Obujmica sa funkcijom u požaru E30 u kompletu sa ankerom

kom

330

32

Instalaciono kruta cev bez halogenih elemenata Ø16/Ø20 (po metru) ili odgovarajuće

kom

490

33

Instalaciono gibljivo rebrasto crevo bez halogenih elemenata Ø16/Ø20 ili odgovarajuće

m

170

34

Instalaciona bezhalogena kanalna kutija 20x20 ili odgovarajuće

m

10

35

pauš

1

kpl

1

36

Sitan instalacioni materijal
Provera instalacije, programiranje, funkcionalno ispitivanje, izrada pratece dokumentacije,
uputstva za rad, knjige događaja, obuka korisnika i puštanje sistema u rad

37

Prvo kontrolisanje sistema za automatsku dojavu i upravljanje gašenjem požara

kpl

1

26

2

Табела 6
I
poz

1

2

3

4

5

6

7

8

Oprema za gašenje
Radarska stanica
opis
Čelična boca od 81l, sa ventilom od 2", ventilom sigurnosti, manometrom,
sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom. Boca je napunjena pod pritiskom azota na
25bar. Boca je čelična i treba da ima TPED sertifikat. Dimenzije boce su: d=324mm,
H=1207mm.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Čelična boca od 142l, sa ventilom od 2", ventilom sigurnosti, manometrom,
sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom. Boca je napunjena pod pritiskom azota na
25bar. Boca je čelična i treba da ima TPED sertifikat. Dimenzije boce su: d=406mm,
H=1349mm.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Adapter od 2", sa BSP navojem za konekciju boce sa cevovodom. Adapter je
mesingani sa unutrasnjim navojem.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Nosač za bocu od 81l. Nosač za vezivanje boce za zid. Sastoji se od čelične šine i
šelne koja se postavlja oko boce.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Nosač za bocu od 142l. Nosač za vezivanje boce za zid. Sastoji se od čelične šine i
šelne koja se postavlja oko boce.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Električni aktuator za aktiviranje boce koji se montira na sam ventil na boci.
Karakteristike aktuatora su: 24V, 0.2A, u Ex izvedbi. Aktuator ima mogucnost
resetovanja nakon aktiviranja, isprava o usaglašenonosti u skladu sa standardom
SRPS EN 12094-4.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Ručni aktuator za ručno aktiviranje sistema montiran na sam ventil na boci. Aktuator
je osiguran osiguračem i ima mogucnost resetovanja nakon aktiviranja,isprava o
usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS EN 12094-4.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Master cylinder adaptor kit za spajanje boca u bateriju.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Pneumatsko fleksibilno aktivaciono crevo za pneumatsko aktiviranje baterije boca
duzine 762mm i precnika 1/4", isprava o usaglašenonosti u skladu sa standardom
SRPS EN 12094-8.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Adapter za povezivanje potvrde ispucavanja preko creva 1/2" NPT x 5/16"
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
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mera

kol

kom.

1

kom.

1

kom.

2

kom.

1

kom.

1

kom.

2

kom.

2

kom.

2

kom.

2

kom.

2

9

10

11

12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22

Presostat za nadziranje pritiska u boci. Pri padu pritiska ispod 21bar, presostat treba
da signalizira PP centrali, isprava o usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS
EN 12094-10.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Pritisni kontakt za potvrdu aktiviranja za montažu na cevovod ili sabirnik uključujući
i priključak od 1/2" za vezu.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Sredstvo za gašenje požara Novec 1230 je čisto sredstvo za gašenje, koje se koristi u
koncentracijama shodno standardu 15004-2. Gas je smešten u boci pod pritiskom od
25bar.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće
Mlaznice DN 15 360º, sa otvorima prema hidrauličkom proračunu,Kidde Fire
Protection. Mlaznice su elementi sistema za gašenje požara preko kojih se sredstvo za
gašenje požara ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na osnovu
hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 360º oko ose mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće

kom.

2

kom.

2

kg

199

kom.

1

Mlaznice DN 25 360º, sa otvorima prema hidrauličkom proračunu,Kidde Fire
Protection. Mlaznice su elementi sistema za gašenje požara preko kojih se sredstvo za
gašenje požara ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na osnovu
hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 360º oko ose mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće

kom.

2

Mlaznice DN 32 360º, sa otvorima prema hidrauličkom proračunu,Kidde Fire
Protection. Mlaznice su elementi sistema za gašenje požara preko kojih se sredstvo za
gašenje požara ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na osnovu
hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 360º oko ose mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće

kom.

1

Mlaznice DN 10 180º, sa otvorima prema hidrauličkom proračunu,Kidde Fire
Protection. Mlaznice su elementi sistema za gašenje požara preko kojih se sredstvo za
gašenje požara ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na osnovu
hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 180º oko ose mlaznice.Proizvođač: Kidde UK
ili odgovarajuće

kom.

3

Mlaznice DN15 180º, sa otvorima prema hidrauličkom proračunu,Kidde Fire
Protection. Mlaznice su elementi sistema za gašenje požara preko kojih se sredstvo za
gašenje požara ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na osnovu
hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 180º oko ose mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuće

kom.

1

m
m
m
m
m
m

6
12
9
6
9
15

kompl.
kg.
pauš.
pauš.
pauš.
pauš.

1
8
1
1
1
1

pauš.

1

pauš.

1

Cevni razvod
Čelične bešavne cevi prema API5l GradB ASTM106
DN10
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
Čelični fitinzi
NP25 DN15-DN40
Osnovna i završna boja
Oslonci
Ostali sitan materijal
Montaža opreme i cevovoda
Pripremno završni radovi
Puštanje u rad sistema za gašenje požara,
izrada prateće dokumentacije, obuka korisnika
Izrada projektne dokumntacije
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Табела 7
poz

TKC KOPAONIK EE opis

1

Centrala protivpožarna, adresabilna, modularna, za automatsku dojavu i gašenje požara,
podržava 1-6 petlji, napajanje 4A, grafički LCD, interfejs i prednji panel na srpskom jeziku,
isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-2, EN54-4, EN54-13, NSC Solution F1-6
B01050-00 ili odgovarajuće

jed.
mere
kom

kol.
1

Akumulatorska baterija 12V/38Ah, AKU12V38AH ili odgovarajuće
Modul petlje za Apollo komunikacioni protokol, 2 petlje po modulu, isprave o
usaglašenosti sa normativima EN54-2, NSC B01267-00 ili odgovarajuće
Metalno kućište, mogućnost montaže prednjeg panela sa 3 sektora gašenja, za Solution F118 panel, smeštaj baterija do 40Ah, NSC B2 ili odgovarajuće
Mrežni modul za spajanje centralnih uređaja i paralelnih upravljačkih terminala u jedinstvenu
mrežu ArcNet, NSC B01350-00 ili odgovarajuće.
Modul gašenja za Solution F1 panel, 1 sektor gašenja, 4 izlaza/1.5A, 2 izlaza/0.5A, 4
konvencionalne zone, 4 monitorisana ulaza, 2 beznaponska releja, isprave o usaglašenosti sa
normativima EN12094-1, NSC B01325-00 ili odgovarajuće

kom

2

kom

1

kom

1

kom

1

kom

2

Modul indikacije stanja sistema za gašenje požara, za 1 sektor gašenja, isprave o
usaglašenosti sa normativima EN12094-1, NSC B01225-00 ili odgovarajuće
Metalni ključ za odabir režima gašenja požara, 3 pozicije, NSC B01205-20 ili odgovarajuće

kom

2

kom

2

Prednji panel za prikaz stanja sistema, montaža na kućište centrale, do 3 sektora gašenja,
NSC B01205-00 ili odgovarajuće
Dvokanalni konvertor za spajanje centralnih uređaja putem optike u jedinstvenu ArcNet
mrežu putem RS 485 protokola. NSC B01551-00 ili odgovarajuće
Detektor požara, adresiblni, Apollo XP95 protokol, optički, mogućnost detektovanja čestica
dima od 0.5 do 10um, mogućnost zaključavanja detektora u podnožju radi sprečavanja
neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom
LED, adresiranje putem XPERT karice, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-7,
isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik
RS", br. 25/2016), Apollo 55000-620APO ili odgovarajuće

kom

1

kom

1

kom

4

Detektor požara, adresibilni, Apollo XP95 protokol,kombinovani, mogućnost detektovanja
čestica dima od 0.5 do 10um sa mogućnošću detekcije povećanja temperature preko 75º ili
prelaska preko 90º, mogućnost zaključavanja detektora u podnožju radi sprečavanja
neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom dve
LED, adresiranje putem XPERT kartice, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-7,
isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik
RS", br. 25/2016), Apollo 55000-885APO ili odgovarajuće

kom

9

Podnožje za adresibilni detektor požara, sa ugrađenim izolatorom, Apollo 45681-284APO sl.

kom

1

14

Podnožje za adresibilni detektor požara, Apollo 45681-210APO ili odgovarajuće

kom

10

15

Nazidna kutija za montažu podnožja za detektor požara, Apollo 45681-204 ili odgovarajuće

kom

11

Paralelni indikator prorade detektora, konvencionalni, isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom
o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus FI100 ili
odgovarajuće

kom

6

16

kom

1

17

Ručni javljač požara, konvencionalni, žuti, upotreba za aktivaciju gašenja, za unutrašnju
montažu isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-11 i isprava o usaglašenosti sa
Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Sycall
R6847L-Y ili odgovarajuće

18

Ručni javljač požara, konvencionalni, žuti, za spoljašnju montažu, IP67 zaštita, Synaps
CWC99 ili odgovarajuće

kom

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
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kom

2

19

Ručni javljač požara, konvencionalni, plavi, upotreba za blokadu gašenja, za unutrašnju
montažu, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-11 i isprava o usaglašenosti sa
Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Sycall
R6847L-B ili odgovarajuće

20

Zaštitni transparentni poklopac za konvencionalne ručne javljače požara, Synaps SFB-304
ili odgovarajuće

kom

3

kom

1

21

Ručni javljač požara, adresibilini, Apollo XP95 protokol, crveno kućište, mogućnost
ugradne i nadgradne montaže, štitni poklopac za sprečavanje nenamerne aktivacije ručnog
javljača (opcija), resetabilni element, adresiranje sa putem DIP prekidača, isprava o
usaglašenosti sa normativom EN54-11 i EN54-17, isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), Apollo SA 5900908APO ili odgovarajuće
Detektor plamena, IR, zaštita Ex db IIC T4 Gb, predviđen za unutrašnju i spoljašnju
montažu, RS-485 i HART protokol, releji za alarm i grešku, SPECTREX 40/40R Single IR
ili odgovarajuće

kom

4

22
23

Nosač za plamene detektore 40/40-001 ili odgovarajuće

kom

4

24

Modul ulazno izlazni, 2 nadzirana ulaza, 2 izlaza, sa izolatorom, isprava o usaglašenosti sa
normativom EN54-17 i EN54-18, Apollo SA4700-104APO ili odgovarajuće

kom

7

kom

1

25

Modul napajanja sa punjačem za baterije 24V, 1.5A, smeštaj baterija kapaciteta 7Ah,
isprava o usaglašenostisa normativom EN54-4, isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016) i isprave o usaglašenosti
sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica
napona („Sl. Glasnik RS“ br. 25/2016), ADVANCED MXP-549 ili odgovarajuće

26

Modul napajanja sa punjačem za baterije 24VDC, 3A, smeštaj baterija kapaciteta do 26Ah,
ADVANCED MXP-550/D ili odgovarajuće

kom

1

27

Akumulatorska baterija 12V/26Ah, AKU12V26AH ili odgovarajuće

kom

2

28

Akumulatorska baterija 12V/7Ah, AKU12V7AH ili odgovarajuće

kom

2

kom

2

29

Klasična konvencionalni svetleći pano sa zvučnom signalizacijom, bele boje, u kompletu sa
kućištem za nazidnu montažu, mogućnost isključenja zvuka, mogućnost spoljašnje
montaže, 114db/1m, isprava o usaglašenostisa normativom EN54-3 i EN54-23 i i isprava
o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br.
13/2010), Synaps Technologies FL24W ili odgovarajuće

kom

5

30

Sirena, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32 tona, IP65, mogućnost
unutrašnje i spuljanje montaže, 106dB/1m, napajanje 9-60V, potrošnja struje od 4-41mA,
isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-3 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Klaxon Sonos PSS-0020
ili odgovarajuće

kom

4

31

Sirena sa blicerom, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32 tona, IP65,
mogućnost unutrašnje i spuljanje montaže, 106dB/1m, napajanje 17-60V, potrošnja struje
od 9-50mA, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-3 i isprava o usaglašenosti sa
Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Klaxon
Sonos PSC-0042 ili odgovarajuće

32

Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm ili odgovarajuće.

m

450

33

Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30 ili odgovarajuće

m

80

34

Instalacioni kabl NHXHX 2x1,5mm² FE180 E30 ili odgovarajuće

m

30

35

Instalacioni kabl NHXH 3x1.5mm2 ili odgovarajuće

m

20

36

Obujmica sa funkcijom u požaru E30 u kompletu sa ankerom

kom

330

37

Instalaciono kruta cev bez halogenih elemenata Ø16/Ø20 (po metru) ili odgovarajuće

kom

350

38

Instalaciono gibljivo rebrasto crevo bez halogenih elemenata Ø16/Ø20 ili odgovarajuće

m

170

39

Instalaciona bezhalogena kanalna kutija 20x20 ili odgovarajuće

m

10

40

Sitan instalacioni materijal

pauš
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1

Provera instalacije, programiranje, funkcionalno ispitivanje, izrada pratece dokumentacije,
uputstva za rad, knjige događaja, obuka korisnika i puštanje sistema u rad

kpl

1

41
42

Prvo kontrolisanje sistema za automatsku dojavu i upravljanje gašenjem požara

kpl
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Табела 8

Poz.
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Opis pozicije

Jed.
Mere

Količina

STABILNI SISTEM ZA GAŠENJE GASOM
UGLJENDIOKSIDOM
Isporuka i montaža, baterija od 10 boca od 67,5l, napunjene sa po 50kg gasa
CO2 u dva reda, uključujući i ventil, sigurnosni ventil, zaštitnu kapu, nosač
za
bateriju
cilindara.
Cilindri
poseduju
TPED
sertifikat.
kompl.
U
svemu
u
skladu
sa
SRPS
EN12094-4:2008;
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.
Isporuka i montaža, fleksibilni konektor od 1/2". Tip RFSCO2, sa
sertifikatom u skladu sa SRPS EN 12094-8
kom.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.
Isporuka i montaža, nepovratni ventil od 1/2"-3/4". Tip NRC, sa sertifikatom
u skladu sa SRPS EN 12094-13.
kom.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.
Isporuka i montaža, vagice za kontrolu težina boca sa konektorom za vezu
sa centralom. Tip BLCA.
U svemu u skladu sa SRPS EN12094-11
kom.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce
Isporuka i montaža, sigurnosni ventil za pneumatsku liniju sa fitinzima. Tip
SFT.
kom.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.
Isporuka i montaža pilot cilindra od 3l, punjen sa Azotom na 200bar, sa
VLPM ventilom ispucavanja u skladu sa EN12094-4 CPR sertifikatom i
TPED sertifikatom. Pozicija sadrži sigurnosni ventil, zaštitna kapa za ventil,
aktuator, manometar 0-300bar u skladu sa EN 12094-10 CPR, i ventilom
sigurnosti. Tip PIL3200 Europe
kom.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.
Isporuka i montaža, potvrda ispucavanja 1/4" NPT, IP67, NO-NC. Tip ITR.
kom.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.
Isporuka i montaža, fleksibilno crevo za pneumatsko aktiviranje boca
700mm. Tip RFP07 sa sertifikatom u skladu sa standardom SRPS EN
12094-8.
Proizvođač
kom.
Eurogardian ili odgovarajuce
Isporuka i montaža, fleksibilno crevo za pneumatsko aktiviranje boca
1500mm. Tip RFP15 u sa sertifikatom u skladu sa standardom SRPS EN
12094-8.
kom.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce
Isporuka i montaža, T komada za pneumatsku liniju 1/4".Tip TEECON.
kom.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce
Isporuka i montaža, pocinkovani sabirnik 2" XXS za 5 boce.Sabirnik u dva
reda. Tip COL2XXS
kom.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce
Isporuka i montaža, mlaznice za gašenje požara DN20 u svemu prema
hidrauličkom proračunu proizvođača opreme. TIP CER.
kom.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuće.
Isporuka i montaža ventila za blokadu sistema tipa VT2, dimenzija DN50,
radni pritisak 140bar, sa 2 elektro prekidaca
kom.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce
Sigurnosni ventil za sabirnik 3/4"
kom.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce
Isporuka i montaža, čelične bešavne cevi prema API5l GradB ASTM106
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DN50
DN32
DN25
DN20
Isporuka i montaža, čelični fitinzi DN50-20
Isporuka i montaža, osnovna i završna boja
Isporuka i montaža, oslonci
Isporuka i montaža, ostali sitan materijal
Proba instalacije na hladni vodeni pritisak punjenje instalcije vodom i
ostalo.
Pripremno završni radovi, merenja, označavanje instalacije, raščišćavanje
gradilišta, ispitivanje cevovoda i predaja instalacije krajnjem korisniku.
Puštanje u rad sistema za gašenje požara,
izrada prateće dokumentacije, uputstava za upotrebu,obuka korisnika.
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B

Sistem za gašenje elektro ormara

1

Direktni sistem "Kit Focus" 1,13lit
- 1 Boca crveno ofarbana sa PED sertifikatom, sa zaštitnom kapom za
transport.
- 1 Ventil za pražnjenje boce kroz polimerno termoosetljivo crevo.
- 1 Presostat za detekciju pada pritiska u boci.
- 1 Manometar za kontrolu pritiska u boci.
- 1 Nalepnica sa oznakama.
- Gas Novec1230 1,35kg.
- 5m detekcionog creva -120°C.
- 10 nosača za detekciono crevo.
- 1 šelna za fiksiranje boce.
Proizvođač: SEVO SYSTEMS

m
m
m
m
pauš.
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kom.
pauš.
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Tабела 9

poz

opis

jed.
mere

kol.

SAA VRSAC UPRAVNA ZGRADA

1
2

3

4
5
6
7

Nabavka, isporuka i montaža sledeće opreme:
Centrala protivpožarna, adresabilna, 2 detekcione petlje, bez mogućnosti
daljeg proširenja, umreživa, prednji panel i
interfejs na srpskom jeziku, grafički LCD, Advanced MxPro MX-5202 +
mrežni modul Advanced MXP-503 i intrerfejs za povezivanje centralnih
uređaja ili mreže centralnih uređaja za automatsku dojavu požara sa
gafičkim software-om, integracija u standardnu mrežu centrala,
integrisana standardna mrežna karta, bez kutije za
montažu, Advanced MXP-510
Akumulatorska baterija 12V/18Ah, AKU12V18AH ili odgovarajuće.
Termistor za nadzor temperature baterija postavljenih u izdvojenom
kućištu, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-2, EN54-13,
Advanced MXP-501
Software za grafički nadzor sistema tehničke zaštite, mogućnost
integracije opreme različih proizvođača opreme i
sistema, mogućnost samostalne instalacije, instalacije sa bazom podataka
ili instalacije na bazi web servera,
neograničen broj grafičkih mapa, mogućnost upravljanja svim funkcijama
opreme uz ograničenja koja je postavio
sam proizvođač opreme, licenca za jedan računar, maksimalna veza sa 5
komunikacionih tačaka , bez ograničenja u
broju elemenata/simbola, Alvis F5
Detektor požara, adresiblni, Argus komunikacioni protokol, optički, sa
izolatorom, Argus A1000
Detektor požara, adresibilni, Argus komunikacioni protokol,
kombinovani (opto-termički), sa izolatorom, Argus A2000
Podnožje za adresibilni detektor požara, Argus LAB1000
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Ručni javljač požara, adresibilini, Argus komunikacioni protokol, sa
izolatorom, Argus VCP100
Adresibilni modul za integraciju kolektivnih sirena u adresibilnu
detekcionu petlju sa Argus komunikacionim protokolom, integrisan
izolator, Argus ALWS-MOD+Kolektivna sirena, mogućnost integracije
adresibilnog modula za upravljanje sirenom, IP65 zaštita, 32 tona, Argus
CWS100
Modul ulazno/izlazni, adresibilni, četiri ulazna i četiri izlazna kanala, sa
izolatorom, Argus VMIC404
Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30
Instalacioni kabl N2XH 3x1.5mm2
Instalaciono kruta cev bez halogenih elemenata Ø20/16
(po metru) sa pratećim materijalom
Obujmica sa funkcijom u požaru E90,
Metalni razvodni orman dimenzija 400x250x100
Sitan montažni materijal
Ispitivanje postavljene električne instalacije, podešavanje opreme,
konfiguracija centralnog uređaja i puštanje sistema u ispravan i
funkcionalan rad sa obukom korisnika i primopredajom prateće tehničke
dokumentacije (uputstvo za rad, stručni nalaz o izvršenoj funkcionalnoj
probi, isprave o usaglašenosti u skladu sa projektnom dokumentacijom,
kontrolna knjiga)
Izrada grafičkih mapa i instaliranje na postojećem računaru za grafički
prikaz u portirnici (Alvis F5)
Izrada Projekta izvedenog objekta u 3 štampana primerka i 1 na CD
Prvo kontrolisanje instalacije i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu
požara
Stručni nadzor nad izvođenjem radova
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА








ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У складу са чланом 75. Закона, Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:



(1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75,
став 1, тачка 1) Закона):







Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК
ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ :
i) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда или другог одговарајућег регистра;
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:
ii) Извод из регистра надлежног органа.
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Није применљиво
(2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75, став 1, тачка 2) Закона):















Доказ:
Докази не могу бити старији од два месеца пре датума отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ
ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ1:
i) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;
ii) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала и
iii) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:
iv) Извод из казнене евиденције, односно уверење (потврда) надлежног органа да Понуђач
(правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, и
v) Потврда надлежног органа да законски заступник Понуђача (физичко лице - за све
законске заступнике уписане у регистар надлежног органа), није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
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(3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75, став 1,
тачка 4) Закона):
Доказ:
Докази не могу бити старији од два месеца пре датума отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ :
i) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе И
ii) Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода ИЛИ
iii) Потврдa надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:
iv) Потврдa надлежних пореских органа и организације за обавезно социјално осигурање да
је измирио доспеле порезе и доприносе.











(4) да је поштовао обавезе које произлазе 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 (чл. 75, став 2 Закона):







ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ:
vi) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:
vii) Потврда надлежног органа да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.



Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Попуњен, потписан и оверен печатом, Образац V-5. Образац V-5 мора да буде потписан од
стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом.


(5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75, став 1, тачка 5) Закона) - овлашћење издато од МУП-а Републике Србије, за
обављање делатности Пројектовање посебних система и мера заштите од пожара и
Извођење посебних система и мера заштите од пожара и то:
- стабилних система за дојаву пожара
- стабилних система за гашење пожара.





Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Фотокопија овлашћења издато од МУП-а Републике Србије, за обављање делатности
Пројектовање посебних система и мера заштите од пожара и Извођење посебних система и
мера заштите од пожара и то:
- стабилних система за дојаву пожара
- стабилних система за гашење пожара

















Домаћи понуђач, у смислу Закона о јавним набавкама Републике Србије, је правно лице резидент у смислу закона којим се
уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак
грађана.
1
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ДОДАТНИ УСЛОВИ










У складу са чланом 76. Закона, Наручилац је дефинисао додатне услове које сваки понуђач
који учествује у предметном поступку јавне набавке мора да испуни, и то:










(7) Пословни капацитет –
 да је Понуђач у последње две године које претходе објављивању позива за подношење
понуде, претходним Купцима / Наручиоцима, уградио и пустио у рад системе за дојаву
и/или гашење пожара укупне вредности од најмање 25.000.000,00 динара без ПДВ-а по
години.

Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
А) Потврде претходних наручилаца/купаца (у форми датој у Обрасцу V-7), по принципу једна
потврда = један купац/наручилац.


















да је на дан подношења понуда Понуђач сертификован према стандардима ISO 9001,
ISO 14001, ОHSAS 18001 и ISO 27001,









Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК
i) Копија важећег сертификата издатог од стране правног лица које поседује акредитацију од
акредитационог тела Србије или другог акредитационог тела у склопу међународне
акредитације (International Accreditation Forum). Уколико је сертификат у целости на страном
језику, поред копије сертификата треба доставити и превод на српски језик, оверен од стране
судског преводиоца. Сви достављени важећи сертификати морају бити издати до дана
подношења понуда.








да је Понуђач овлашћени дистрибутер/заступник или сервисер фирме чију опрему
нуди,

Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
А) Фоткопија потврде или овлашћења или уговора којим се доказује да је Понуђач овлашћени
дистрибутер или сервисер или заступник фирме чију опрему нуди.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из тачака од 1) до 4) овог
поглавља. Доказ о испуњености услова из тачке 5) овог поглавља се доставља за део
набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела набавке чија
вредност не прелази 10% укупне вредности набавке потребно испунити обавезан услов
из тачке 5) овог поглавља, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА - Уколико група понуђача подноси понуду,
сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из тачке 1) до 4) овог
поглавља. Услов из тачке 5) овог поглавља дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова. Додатне услове из овог поглавља понуђач из групе понуђача испуњавају
заједно, осим уколико није другачије напоменуто у додатном услову.
3. ПРОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА - Понуђач је дужан да без одлагања
писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора,
односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин
4. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА - Понуђач доставља доказе о испуњености услова у
неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора,
захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа. Ако понуђач у року који одреди наручилац, а који не може бити краћи
од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
5. РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА - Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води
Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из тачака
од 1) до 3) овог поглавља, сходно чл. 78. Закона.
6. ДОКАЗИ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТУ - Понуђач није дужан да
доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа,.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни на српском језику.
7. ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ - Уколико је доказ о испуњености услова електронски
документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу
са законом којим се уређује електронски документ.
8. ПОНУЂАЧ СА СЕДИШТЕМ У ДРУГОЈ ДРЖАВИ – Ако се у држави у којој понуђач има
седиште не издају докази из овог одељка, понуђач може, уместо доказа, приложити своју
писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским
или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Изјавом се потврђује да се наведени доказ не издаје у држави у којој понуђач има
седиште и да понуђач испуњава одређени услов из тачке 1) до 3) овог поглавља. Изјавa
о испуњавању услова понуђача / подизвођача може бити поднета у форми из Обрасцa
V-6 конкурсне документације или у некој другој форми која садржи све потребне податке
захтеване у Обрасцу V-6. Наручилац ће проверити да ли су испуњени услови за примену
ове тачке. Уколико понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
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IV





КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА










(1)

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА





Систем за дојаву и гашење пожара


Критеријум за доделу уговора односно оцењивање понуда је најнижа укупна понуђена цена
наведена у Обрасцу понуде.





















Код овог критеријума упоређиваће се укупне понуђене цене без пореза на додату вредност
који се обрачунава у Републици Србији из Обрасца понуде.






(2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА
СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ


Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног
рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
плаћања.



Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају
једнаку најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити
записник извлачења путем жреба.
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V











ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ



1) Образац понуде (Образац V-1);



















2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац V-2);


3) Образац трошкова припреме понуде (Образац V-3);
















4) Образац изјаве о независној понуди (Образац V-4);
































5) Образац изјаве о поштовању важећих прописа за понуђача (Образац V-5);








6) Образац изјаве о поштовању важећих прописа за подизвођача (Образац V-5a);


7) Обрасци изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом:


• Образац изјаве понуђача/подизвођача са седиштем у другој држави о испуњености
услова за учешће у поступку јавне набавке (Образац V-6);
• Образац потврде – стручна референца (Образац V-7);
• Писмо о намерама банке да ће издати гаранцију за добро извршење посла (у форми из
Обрасца V-8 или другој форми која садржи све податке наведене у Обрасцу V-8).
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Образац V-1








ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ3


































































































































































Назив набавке:






Систем за дојаву и гашење пожара - 8/Д/20




Контролу летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд,
Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република Србија

За:






































































































На основу позива за подношење понуда за набавку Систем за дојаву и гашење пожара (јавна
набавка бр. 8/Д/20), објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,
дајемо понуду како следи:






















































































I












самостално


























































са подизвођачем











































































заједничка понуда
(обележити одговарајуће поље ✔)




































































































ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА (НОСИОЦА ПОСЛА ИЗ ГРУПЕ





























































Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:




Седиште:




Матични број понуђача:




Порески идентификациони број
понуђача:




Лице за контакт:




Електронска адреса лица за контакт:




Телефон:




Факс:




Лице одговорно за потписивање
уговора:




Број рачуна и назив банке Понуђача:






























































Разврставање правног лица прeмa
вeличини у склaду сa члaнoм 6. Зaкoнa
o рaчунoвoдству Р.Србије:







микро4
























































































































мало6


















































средње5


велико 7
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ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

II




























Период важења понуде
(не мање од 60 дана)

____ дана од датума отварања понуда





______________________ без ПДВ у Републици Србији
______________________ са ПДВ у Републици Србији

Укупна цена




Плаћање ће се вршити сукцесивно, за сваку локацију
Начин плаћања
посебно у року од ___ дана од датума пријема на адреси
(не краће од 15 ни дуже од 45 седишта Наручиоца, исправних фактура и Записника о
дана)
коначном пријему, потписаног од стране овлашћеног
лица Наручиоца.




Гарантни рок
(не краће од 24 месеца)

___________ месеца од потписивања Записника о
коначном пријему.





Рок испоруке је __________ календарских дана од
датума ступања уговора на снагу.

Рок испоруке
(не дуже од 180 календарских Под испоруком добара се подразумева набавка,
дана)
уградња, инсталација и пуштање у рад система за
дојаву и гашење пожара.







Место испоруке


Копаоник
Вршац

Подношењем ове понуде, прихватамо све услове из предметног позива и конкурсне
документације. Понуда се односи на целокупну набавку у свему у складу са предметним
позивом и конкурсном документацијом.



















Место и датум:





























Понуђач: Печат и потпис

































Образац I овлашћено лице понуђача мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени.
4
Правна лица која не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан број запослених 10, ii) пословни приход 700.000
ЕУР у динарској противвредности и iii) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина
вредности на почетку и на крају пословне године) 350.000 ЕУР у динарској противвредности.
5
Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 4. , али не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан
број запослених 250, ii) пословни приход 35.000.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна вредност пословне
имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 17.500.000 ЕУР у
динарској противвредности.
6
Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 5., али не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан
број запослених 50, ii) пословни приход 8.800.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна вредност пословне
имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 4.400.000 ЕУР у
динарској противвредности.
3
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Образац V-1а




ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КАДА НАСТУПА У ГРУПИ ПОНУЂАЧА
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Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:




Седиште:








Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача:




























Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:


























Место и датум:







































































Понуђач: Печат и потпис

Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди
од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави
за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
8
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Образац V - 1б






ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ9
































































Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:




Седиште:








Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача:




















Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:


Део предмета који ће бити извршен преко наведеног подизвођача:






























































Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен горе наведеном подизвођачу:
____%


















Место и датум:





































































Место и датум:







Понуђач: Печат и потпис








































Подизвођач: Печат и потпис





















































Образац попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се ова страна копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача. Проценат укупне вредности јавне набавке коју понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно
ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности јавне набавке који се
поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.
9
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Образац V-2










ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ10


Табела 1: Копаоник
Редни
број

Јединица
Јединична
Количина
мере
цена без ПДВ-а

Предмет
1

1

1

2
3

4

5

6

7
8

2

3

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

5

6

7

4

TKC KOPAONIK RXC
Centrala protivpožarna, adresabilna, modularna, za automatsku
dojavu i gašenje požara, podržava 1-6 petlji, napajanje 4A,
grafički LCD, interfejs i prednji panel na srpskom jeziku,
isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-2, EN54-4,
EN54-13, NSC Solution F1-6 B01050-00 ili odgovarajuće.
Akumulatorska baterija 12V/38Ah, AKU12V38AH ili
odgovarajuće.
Modul petlje za Apollo komunikacioni protokol, 2 petlje po
modulu, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-2, NSC
B01267-00 ili odgovarajuće
Metalno kućište, mogućnost montaže prednjeg panela sa 3
sektora gašenja, za Solution F1-18 panel, smeštaj baterija do
40Ah, NSC B2 ili odgovarajuće.
Mrežni modul za spajanje centralnih uređaja i paralelnih
upravljačkih terminala u jedinstvenu mrežu ArcNet, NSC
B01350-00 ili odgovarajuće.
Modul gašenja za Solution F1 panel, 1 sektor gašenja, 4
izlaza/1.5A, 2 izlaza/0.5A, 4 konvencionalne zone, 4
monitorisana ulaza, 2 beznaponska releja, isprave o
usaglašenosti sa normativima EN12094-1, NSC B01325-00 ili
odgovarajuće.
Modul indikacije stanja sistema za gašenje požara, za 1 sektor
gašenja, isprave o usaglašenosti sa normativima EN12094-1,
NSC B01225-00 ili odgovarajuće.
Metalni ključ za odabir režima gašenja požara, 3 pozicije, NSC
B01205-20 ili odgovarajuće.
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9

10
11

12

13

14
15
16

17

18

Prednji panel za prikaz stanja sistema, montaža na kućište
centrale, do 3 sektora gašenja, NSC B01205-00 ili
odgovarajuće.
Dvokanalni konvertor za spajanje centralnih uređaja putem
optike u jedinstvenu ArcNet mrežu putem RS 485 protokola.
NSC B01551-02 ili odgovarajuće.
Com server, integracija serijskih uređaja na mrežu preko TC/IP
protokola, NSC B01574 ili odgovarajuće.
Detektor požara, adresiblni, Apollo XP95 protokol, optički,
mogućnost detektovanja čestica dima od 0.5 do 10um,
mogućnost zaključavanja detektora u podnožju radi
sprečavanja neautorizovanog skidanja elemenata sistema,
prikazivanje statusa elementa posredstvom LED, adresiranje
putem XPERT karice, isprava o usaglašenosti sa normativom
EN54-7,
isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br.
25/2016), Apollo 55000-620APO ili odgovarajuće.
Detektor
požara,
adresibilni,
Apollo
XP95
protokol,termodiferencijalni, detekcija povećanja temperature
preko 75º ili prelaska preko 90º, mogućnost zaključavanja
detektora u podnožju radi sprečavanja neautorizovanog
skidanja elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa
posredstvom dve LED, adresiranje putem XPERT karice,
isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-5, isprave o
usaglašenosti
sa
Pravilnikom
o
elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), Apollo 55000420APO ili odgovarajuće.
Podnožje za adresibilni detektor požara, sa ugrađenim
izolatorom, Apollo 45681-284APO ili odgovarajuće
Podnožje za adresibilni detektor požara, Apollo 45681210APO ili odgovarajuće
Nazidna kutija za montažu podnožja za detektor požara, Apollo
45681-204 ili odgovarajuće.
Paralelni indikator prorade detektora, konvencionalni, isprava
o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus FI100 ili
odgovarajuće.
Modul ulazno izlazni, 2 nadzirana ulaza, 2 izlaza, sa
izolatorom, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-17 i
EN54-18, Apollo SA4700-104APO ili odgovarajuće.
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20

21

22

23

24

25

Ručni javljač požara, konvencionalni, žuti, upotreba za
aktivaciju gašenja, za unutrašnju montažu
isprava o
usaglašenosti sa normativom EN54-11 i
isprava o
usaglašenosti
sa
Pravilnikom
o
elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Sycall
R6847L-Y ili odgovarajuće.
Ručni javljač požara, konvencionalni, plavi, upotreba za
blokadu gašenja, za unutrašnju montažu, isprava o
usaglašenosti sa normativom EN54-11 i isprava o
usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Sycall
R6847L-B ili odgovarajuće.
Zaštitni transparentni poklopac za konvencionalne ručne
javljače požara, Synaps SFB-304 ili odgovarajuće.
Ručni javljač požara, adresibilini, Apollo XP95 protokol,
crveno kućište, mogućnost ugradne i nadgradne montaže,
štitni poklopac za sprečavanje nenamerne aktivacije ručnog
javljača (opcija), resetabilni element, adresiranje sa putem
DIP prekidača, isprava o usaglašenosti sa normativom EN5411 i EN54-17, isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br.
25/2016), Apollo SA 5900-908APO ili odgovarajuće.
Klasična konvencionalni svetleći pano sa zvučnom
signalizacijom, bele boje, u kompletu sa kućištem za nazidnu
montažu, mogućnost isključenja zvuka, mogućnost spoljašnje
montaže, 114db/1m, isprava o usaglašenostisa normativom
EN54-3 i EN54-23 i i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom
o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br.
13/2010), Synaps Technologies FL24W ili odgovarajuće
Sirena, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32
tona, IP65, mogućnost unutrašnje i spuljanje montaže,
106dB/1m, napajanje 9-60V, potrošnja struje od 4-41mA,
isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-3 i isprava o
usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Klaxon Sonos
PSS-0020 ili odgovarajuće.
Sirena sa blicerom, konvencionalna, crvena, dva komandna
signala, 32 tona, IP65, mogućnost unutrašnje i spuljanje
montaže, 106dB/1m, napajanje 17-60V, potrošnja struje od 950mA, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-3 i
isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj
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kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Klaxon Sonos
PSC-0042 ili odgovarajuće.

26

27

28

29

30
31

Prijemnik (Imager) linijskog detektora požara, horizontalna
širina pokrivanja 7º, vertikalna širina pokrivanja 4º, mInimalni
domet u kombinaciji sa prijemnikom sa standarnim
napajanjem 30m, maksimalni domet u kombinaciji sa
prijemnikom sa standardnim napajanjem 150m, mogućnost
rada sa maksimalno jednim predajnikom,statusne LED za
stanje alarma, greške i napajanja, visoka tolerantnost za lažne
alarme, visoka otpornost na prašinu, lako podešavanje,
konfigurisanje funkcija posredstvom DIP prekidača, UV i IC
detekcija, integrisan optički CMOS senzor, napajanje 24VDC,
zaštita IP44 za zaštitu elektronike i IP66 za zaštitu optike,
isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-12 i isprava o
usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), Xtralis OSID
OSI-10 (moguće povezivanje samo sa predajnicima OSE-SP i
OSE-SPW)
Predajnik (Emitter) linijskog detektora požara sa standardnim
napajanjem 24 VDC, isprava o usaglašenosti sa normativom
EN54-12 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br.
25/2016), Xtralis OSID OSE-SPW ili odgovarajuće.
Aspiracioni detektor dima, 4 usisne cevi prečnika Ø25mm, 1
laserski detektor dima, maksimalna dužina cevovoda 200m,
isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-20, Xtralis VEP
A10-P ili odgovarajuće.
Modul napajanja sa punjačem za baterije 24V, 1.5A, smeštaj
baterija kapaciteta 7Ah, isprava o usaglašenostisa normativom
EN54-4, isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br.
25/2016) i isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o
električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih
granica napona („Sl. Glasnik RS“ br. 25/2016), ADVANCED
MXP-549 ili odgovarajuće.
Modul napajanja sa punjačem za baterije 24VDC, 3A, smeštaj
baterija kapaciteta do 26Ah, ADVANCED MXP-550/D ili
odgovarajuće.
Akumulatorska baterija 12V/26Ah, AKU12V26AH ili
odgovarajuće
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32

33

34
35
36
37

Telefonski GSM dojavni automat, mogućnost slanja glasovnih
i sms poruka, e-mail poruka, push notifikacije preko aplikacije
na bazi Androida ili IOS, 6 ulaznih zona i 1 kontrolisani izlaz,
uređaj koristi standardnu SIM karticu, TELL HU Pager4
PRO-3G.IN6.R1 ili odgovarajuće.
Software za grafički nadzor sistema tehničke zaštite,
mogućnost integracije opreme različih proizvođača opreme i
sistema, mogućnost samostalne instalacije, instalacije sa
bazom podataka ili instalacije na bazi web servera,
neograničen broj grafičkih mapa, mogućnost upravljanja svim
funkcijama opreme uz ograničenja koja je postavio sam
proizvođač opreme, licenca za jedan računar, maksimalna
veza sa 5 komunikacionih tačaka , bez ograničenja u broju
elemenata/simbola, Alvis F5 ili odgovarajuće.
Izrada instalacija vizuelnog grafičkog monitoringa i
upravljanja sistemom (Alvis F5), u kompletu sa računarom i
monitorom ili odgovarajuće.
Akumulatorska baterija 12V/7Ah, AKU12V7AH ili
odgovarajuće.
Materijal za izadu aspiracionog cevovoda prečnika 25mm ili
odgovarajuće.
Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm ili odgovarajuće.

40

Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30 ili
odgovarajuće.
Instalacioni kabl NHXHX 2x1,5mm² FE180 E30 ili
odgovarajuće.
Instalacioni kabl NHXH 3x1.5mm2 ili odgovarajuće.

41

Obujmica sa funkcijom u požaru E30 u kompletu sa ankerom

38
39

42
43
44
45
46
47

Instalaciono kruta cev bez halogenih elemenata Ø16/Ø20 (po
metru) ili odgovarajuće.
Instalaciono gibljivo rebrasto crevo bez halogenih elemenata
Ø16/Ø20 ili odgovarajuće.
Instalaciona bezhalogena kanalna kutija 20x20 ili
odgovarajuće.
Sitan instalacioni materijal
Demontaža postojeće opreme
Provera instalacije, programiranje, funkcionalno ispitivanje,
izrada pratece dokumentacije, uputstva za rad, knjige
događaja, obuka korisnika i puštanje sistema u rad
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Prvo kontrolisanje sistema za automatsku dojavu i upravljanje
gašenjem požara
SPECIFIKACIJA MAŠINSKE OPREME (Oprema za gašenje)
Čelična boca od 16l, sa ventilom od 6/4", ventilom sigurnosti,
manometrom, sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom. Boca je
napunjena pod pritiskom azota na 25bar. Boca je čelična i
1
treba da ima TPED sertifikat. Dimenzije boce su: d=229mm,
H=579mm.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Čelična boca od 51l, sa ventilom od 6/4", ventilom sigurnosti,
manometrom, sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom. Boca je
napunjena pod pritiskom azota na 25bar. Boca je čelična i treba
2
da ima TPED sertifikat. Dimenzije boce su: d=324mm,
H=813mm.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Čelična boca od 81l, sa ventilom od 2", ventilom sigurnosti,
manometrom, sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom. Boca je
napunjena pod pritiskom azota na 25bar. Boca je čelična i
3
treba da ima TPED sertifikat. Dimenzije boce su: d=324mm,
H=1207mm.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Adapter od 1.5", sa BSP navojem za konekciju boce sa
4
cevovodom. Adapter je mesingani sa unutrasnjim navojem.
Adapter od 2", sa BSP navojem za konekciju boce sa
5
cevovodom. Adapter je mesingani sa unutrasnjim navojem.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Nosači za boce od 16l i 28l. Nosač za vezivanje boce za zid.
6
Sastoji se od čelične šine i šelne koja se postavlja oko boce.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Nosači za boce od 51l i 81l. Nosač za vezivanje boce za zid.
7
Sastoji se od čelične šine i šelne koja se postavlja oko boce.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce..
Električni aktuator za aktiviranje boce koji se montira na sam
ventil na boci. Karakteristike aktuatora su: 24V, 0.2A, u Ex
izvedbi. Aktuator ima mogucnost resetovanja nakon
8
aktiviranja, isprava o usaglašenonosti u skladu sa standardom
SRPS EN 12094-4.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Ručni aktuator za ručno aktiviranje sistema montiran na sam
9
ventil na boci. Aktuator je osiguran osiguračem i ima
mogucnost resetovanja nakon aktiviranja,isprava o
48
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usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS EN 12094-4.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Master cylinder adaptor kit za spajanje boca u bateriju.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Pneumatsko fleksibilno aktivaciono crevo za pneumatsko
aktiviranje baterije boca duzine 762mm i precnika 1/4", isprava
o usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS EN 12094-8.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Adapter za povezivanje potvrde ispucavanja preko creva 1/2"
NPT x 5/16"
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Presostat za nadziranje pritiska u boci. Pri padu pritiska ispod
21bar, presostat treba da signalizira PP centrali, isprava o
usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS EN 12094-10.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Pritisni kontakt za potvrdu aktiviranja za montažu na cevovod
ili sabirnik uključujući i priključak od 1/2" za vezu.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Sredstvo za gašenje požara Novec 1230 je čisto sredstvo za
gašenje, koje se koristi u koncentracijama shodno standardu
15004-2. Gas je smešten u boci pod pritiskom od 25bar.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Mlaznice DN 40 360º, sa otvorima prema hidrauličkom
proračunu,Kidde Fire Protection. Mlaznice su elementi sistema
za gašenje požara preko kojih se sredstvo za gašenje požara
ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na
osnovu hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 360º oko ose
mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Mlaznice DN 15 180º, sa otvorima prema hidrauličkom
proračunu,Kidde Fire Protection. Mlaznice su elementi sistema
za gašenje požara preko kojih se sredstvo za gašenje požara
ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na
osnovu hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 180º oko ose
mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Mlaznice DN25 180º, sa otvorima prema hidrauličkom
proračunu,Kidde Fire Protection. Mlaznice su elementi sistema
za gašenje požara preko kojih se sredstvo za gašenje požara
ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na
osnovu hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 180º oko ose
mlaznice.Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.

kom.

3

kom.

3

kom.

3

kom.

3

kom.

3

kg

125

kom.

1

kom.

1

kom.

1

Страна 36 од 83 конкурсне документације за ЈН 8/Д/20

19

20

21
22
23
24
25
26
27
28

2

1

2
3

4

5

Podna rešetka od eloksiranog aluminijuma, sa jednim redom
nepokretnih lamela za izbacivanje pravo. Lamele su paralelne
prvoj navedenoj dimenzij. Usisna ili odsisna rešetka koja se
kom
može postaviti na pod. Dimenzije 600 x 600mm
Tip BT,
Cevni razvod
Čelične bešavne cevi prema API5l GradB ASTM106
DN15
m
DN25
m
DN40
m
Čelični fitinzi
NP25 DN15-DN40
kompl.
Osnovna i završna boja
kg.
Oslonci
pauš.
Ostali sitan materijal
pauš.
Montaža opreme i cevovoda
pauš.
Pripremno završni radovi
pauš.
Puštanje u rad sistema za gašenje požara,
pauš.
izrada prateće dokumentacije, obuka korisnika
Izrada projektne dokumntacije
pauš.
УКУПНО 1:

3

6
18
24
1
8
1
1
1
1
1
1

TKC KOPAONIK RXC
Centrala protivpožarna, adresabilna, modularna, za automatsku
dojavu i gašenje požara, podržava 1-6 petlji, napajanje 4A,
grafički LCD, interfejs i prednji panel na srpskom jeziku,
isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-2, EN54-4, EN5413, NSC Solution F1-6 B01050-00 ili odgovarajuce.
Akumulatorska baterija 12V/38Ah, AKU12V38AH ili
odgovarajuce.
Modul petlje za Apollo komunikacioni protokol, 2 petlje po
modulu, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-2, NSC
B01267-00 ili odgovarajuce.
Metalno kućište, mogućnost montaže prednjeg panela sa 3
sektora gašenja, za Solution F1-18 panel, smeštaj baterija do
40Ah, NSC B2 ili odgovarajuce.
Mrežni modul za spajanje centralnih uređaja i paralelnih
upravljačkih terminala u jedinstvenu mrežu ArcNet, NSC
B01350-00 ili odgovarajuce.
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Modul gašenja za Solution F1 panel, 1 sektor gašenja, 4
izlaza/1.5A, 2 izlaza/0.5A, 4 konvencionalne zone, 4
monitorisana ulaza, 2 beznaponska releja, isprave o
usaglašenosti sa normativima EN12094-1, NSC B01325-00 ili
odgovarajuce.
Modul indikacije stanja sistema za gašenje požara, za 1 sektor
gašenja, isprave o usaglašenosti sa normativima EN12094-1,
NSC B01225-00 ili odgovarajuce.
Metalni ključ za odabir režima gašenja požara, 3 pozicije, NSC
B01205-20 ili odgovarajuce.
Prednji panel za prikaz stanja sistema, montaža na kućište
centrale, do 3 sektora gašenja, NSC B01205-00 ili odgovarajuce.
Dvokanalni konvertor za spajanje centralnih uređaja putem
optike u jedinstvenu ArcNet mrežu putem RS 485 protokola.
NSC B01551-00 ili odgovarajuce.
Detektor požara, adresiblni, Apollo XP95 protokol, optički,
mogućnost detektovanja čestica dima od 0.5 do 10um,
mogućnost zaključavanja detektora u podnožju radi sprečavanja
neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje
statusa elementa posredstvom LED, adresiranje putem XPERT
karice, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-7, isprave
o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), Apollo 55000620APO ili odgovarajuce.
Podnožje za adresibilni detektor požara, sa ugrađenim
izolatorom, Apollo 45681-284APO ili odgovarajuce.
Podnožje za adresibilni detektor požara, Apollo 45681-210APO
ili odgovarajuce.
Nazidna kutija za montažu podnožja za detektor požara, Apollo
45681-204 ili odgovarajuce.
Paralelni indikator prorade detektora, konvencionalni, isprava o
usaglašenosti
sa
Pravilnikom
o
elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus FI100 ili
odgovarajuce.
Modul ulazno izlazni, 2 nadzirana ulaza, 2 izlaza, sa izolatorom,
isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-17 i EN54-18,
Apollo SA4700-104APO ili odgovarajuce.
Ručni javljač požara, konvencionalni, žuti, upotreba za
aktivaciju gašenja, za unutrašnju montažu
isprava o
usaglašenosti sa normativom EN54-11 i isprava o usaglašenosti
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sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl.
glasnik RS", br. 13/2010), Sycall R6847L-Y ili odgovarajuce.
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19

20

21
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Ručni javljač požara, konvencionalni, plavi, upotreba za
blokadu gašenja, za unutrašnju montažu, isprava o
usaglašenosti sa normativom EN54-11 i isprava o
usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Sycall
R6847L-B ili odgovarajuce.
Ručni javljač požara, adresibilini, Apollo XP95 protokol,
crveno kućište, mogućnost ugradne i nadgradne montaže, štitni
poklopac za sprečavanje nenamerne aktivacije ručnog javljača
(opcija), resetabilni element, adresiranje sa putem DIP
prekidača, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-11 i
EN54-17, isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br.
25/2016), Apollo SA 5900-908APO ili odgovarajuce.
Zaštitni transparentni poklopac za konvencionalne ručne
javljače požara, Synaps SFB-304 ili odgovarajuce.
Klasična konvencionalni svetleći pano sa zvučnom
signalizacijom, bele boje, u kompletu sa kućištem za nazidnu
montažu, mogućnost isključenja zvuka, mogućnost spoljašnje
montaže, 114db/1m, isprava o usaglašenostisa normativom
EN54-3 i EN54-23 i i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom
o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br.
13/2010), Synaps Technologies FL24W ili odgovarajuce.
Sirena sa blicerom, konvencionalna, crvena, dva komandna
signala, 32 tona, IP65, mogućnost unutrašnje i spuljanje
montaže, 106dB/1m, napajanje 17-60V, potrošnja struje od 950mA, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-3 i
isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Klaxon Sonos
PSC-0042 ili odgovarajuce.
Digitalni kontroler za termoosetljivi kabl, integrisan LCD za
prikaz lokacije u stanju alarma i prekida instalacije, relejni
izlaz za signalizaciju alarma i greške, LED indikacija stanja,
test tasteri, integrisani proporcionalni izlaz 4-20mA za nadzor
sistema, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-28,
ProReact Digital Sensor Control Unite (DSCU-EN) ili
odgovarajuce.
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25

26

27
28
29
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Digitalni temperaturno osetljivi kabl, signalizacija alarma pri
temperaturi od 78°, maksimalna ambijentalna temperatura 78°,
isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-28, ProReact EN
Digital LHD Cable ili odgovarajuce.
Metalna završna kutija za terminaciju digitalnog
termperaturnog osetljivog kablva sa PG uvodnicom, integrisan
test ključ za simulaciju alarma i greške, ProReact Digital End
of Line Unite (EOUL-EN) ili odgovarajuce.
Modul napajanja sa punjačem za baterije 24V, 1.5A, smeštaj
baterija kapaciteta 7Ah, isprava o usaglašenostisa normativom
EN54-4, isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br.
25/2016) i isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o električnoj
opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica
napona („Sl. Glasnik RS“ br. 25/2016), ADVANCED MXP549 ili odgovarajuce.
Modul napajanja sa punjačem za baterije 24VDC, 3A, smeštaj
baterija kapaciteta do 26Ah, ADVANCED MXP-550/D ili
odgovarajuce.
Akumulatorska baterija 12V/26Ah, AKU12V26AH ili
odgovarajuce.
Akumulatorska baterija 12V/7Ah, AKU12V7AH ili
odgovarajuce.
Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm ili odgovarajuce.

33

Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30 ili
odgovarajuce.
Instalacioni kabl NHXHX 2x1,5mm² FE180 E30 ili
odgovarajuce.
Instalacioni kabl NHXH 3x1.5mm2 ili odgovarajuce.

34

Obujmica sa funkcijom u požaru E30 u kompletu sa ankerom

31
32

35
36
37
38
39

Instalaciono kruta cev bez halogenih elemenata Ø16/Ø20 (po
metru) ili odgovarajuce.
Instalaciono gibljivo rebrasto crevo bez halogenih elemenata
Ø16/Ø20 ili odgovarajuce.
Instalaciona bezhalogena kanalna kutija 20x20 ili
odgovarajuce.
Sitan instalacioni materijal
Provera instalacije, programiranje, funkcionalno ispitivanje,
izrada pratece dokumentacije, uputstva za rad, knjige događaja,
obuka korisnika i puštanje sistema u rad
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Prvo kontrolisanje sistema za automatsku dojavu i upravljanje
gašenjem požara

SPECIFIKACIJA MAŠINSKE OPREME (Oprema za gašenje)
Čelična boca od 81l, sa ventilom od 2", ventilom sigurnosti,
manometrom, sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom. Boca je
napunjena pod pritiskom azota na 25bar. Boca je čelična i
1
treba da ima TPED sertifikat. Dimenzije boce su: d=324mm,
H=1207mm.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Adapter od 2", sa BSP navojem za konekciju boce sa
2
cevovodom. Adapter je mesingani sa unutrasnjim navojem.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Nosač za vezivanje boce za zid. Sastoji se od čelične šine i
3
šelne koja se postavlja oko boce.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Električni aktuator za aktiviranje boce koji se montira na sam
ventil na boci. Karakteristike aktuatora su: 24V, 0.2A, u Ex
izvedbi. Aktuator ima mogucnost resetovanja nakon
4
aktiviranja, isprava o usaglašenonosti u skladu sa standardom
SRPS EN 12094-4.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Ručni aktuator za ručno aktiviranje sistema montiran na sam
ventil na boci. Aktuator je osiguran osiguračem i ima
5
mogucnost resetovanja nakon aktiviranja,isprava o
usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS EN 12094-4.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Master cylinder adaptor kit za spajanje boca u bateriju.
6
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Pneumatsko fleksibilno aktivaciono crevo za pneumatsko
aktiviranje baterije boca duzine 762mm i precnika 1/4", isprava
7
o usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS EN 12094-8.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Adapter za povezivanje potvrde ispucavanja preko creva 1/2"
8
NPT x 5/16"
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Presostat za nadziranje pritiska u boci. Pri padu pritiska ispod
21bar, presostat treba da signalizira PP centrali, isprava o
9
usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS EN 12094-10.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
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10

Pritisni kontakt za potvrdu aktiviranja za montažu na cevovod
ili sabirnik uključujući i priključak od 1/2" za vezu.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Sredstvo za gašenje požara Novec 1230 je čisto sredstvo za
gašenje, koje se koristi u koncentracijama shodno standardu
15004-2. Gas je smešten u boci pod pritiskom od 25bar.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Mlaznice DN 15 360º, sa otvorima prema hidrauličkom
proračunu,Kidde Fire Protection. Mlaznice su elementi sistema
za gašenje požara preko kojih se sredstvo za gašenje požara
ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na
osnovu hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 360º oko ose
mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Mlaznice DN 20 360º, sa otvorima prema hidrauličkom
proračunu,Kidde Fire Protection. Mlaznice su elementi sistema
za gašenje požara preko kojih se sredstvo za gašenje požara
ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na
osnovu hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 360º oko ose
mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
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154

kom.

2

kom.

1

14

Mlaznice DN 32 360º, sa otvorima prema hidrauličkom
proračunu,Kidde Fire Protection. Mlaznice su elementi sistema
za gašenje požara preko kojih se sredstvo za gašenje požara
ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na
osnovu hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 360º oko ose
mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.

kom.

1

15

Mlaznice DN 15 180º, sa otvorima prema hidrauličkom
proračunu,Kidde Fire Protection. Mlaznice su elementi sistema
za gašenje požara preko kojih se sredstvo za gašenje požara
ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na
osnovu hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 180º oko ose
mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
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Mlaznice DN20 180º, sa otvorima prema hidrauličkom
proračunu,Kidde Fire Protection. Mlaznice su elementi sistema
za gašenje požara preko kojih se sredstvo za gašenje požara
ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na
kom.
osnovu hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 180º oko ose
mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Cevni razvod
Čelične bešavne cevi prema API5l GradB ASTM106
DN15
m
DN20
m
DN25
m
DN32
m
DN40
m
Čelični fitinzi
NP25 DN15-DN40
kompl.
Osnovna i završna boja
kg.
Oslonci
pauš.
Ostali sitan materijal
pauš.
Montaža opreme i cevovoda
pauš.
Pripremno završni radovi
pauš.
Puštanje u rad sistema za gašenje požara,
pauš.
izrada prateće dokumentacije, obuka korisnika
Izrada projektne dokumntacije
pauš.
УКУПНО 2:

1

6
3
3
15
9
1
6
1
1
1
1
1
1

TKC KOPAONIK RDR
Centrala protivpožarna, adresabilna, modularna, za automatsku
dojavu i gašenje požara, podržava 1-6 petlji, napajanje 4A,
grafički LCD, interfejs i prednji panel na srpskom jeziku,
isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-2, EN54-4, EN5413, NSC Solution F1-6 B01050-00 ili odgovarajuce.
Akumulatorska baterija 12V/38Ah, AKU12V38AH ili
odgovarajuce.
Modul petlje za Apollo komunikacioni protokol, 2 petlje po
modulu, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-2, NSC
B01267-00 ili odgovarajuce.
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Metalno kućište, mogućnost montaže prednjeg panela sa 3
sektora gašenja, za Solution F1-18 panel, smeštaj baterija do
40Ah, NSC B2 ili odgovarajuce.
Mrežni modul za spajanje centralnih uređaja i paralelnih
upravljačkih terminala u jedinstvenu mrežu ArcNet, NSC
B01350-00 ili odgovarajuce.
Modul gašenja za Solution F1 panel, 1 sektor gašenja, 4
izlaza/1.5A, 2 izlaza/0.5A, 4 konvencionalne zone, 4
monitorisana ulaza, 2 beznaponska releja, isprave o
usaglašenosti sa normativima EN12094-1, NSC B01325-00 ili
odgovarajuce.
Modul indikacije stanja sistema za gašenje požara, za 1 sektor
gašenja, isprave o usaglašenosti sa normativima EN12094-1,
NSC B01225-00 ili odgovarajuce.
Metalni ključ za odabir režima gašenja požara, 3 pozicije, NSC
B01205-20 ili odgovarajuce.
Prednji panel za prikaz stanja sistema, montaža na kućište
centrale, do 3 sektora gašenja, NSC B01205-00 ili odgovarajuce.
Modul ulazno izlazni, 2 nadzirana ulaza, 2 izlaza, sa izolatorom,
isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-17 i EN54-18,
Apollo SA4700-104APO ili odgovarajuce.
Dvokanalni konvertor za spajanje centralnih uređaja putem
optike u jedinstvenu ArcNet mrežu putem RS 485 protokola.
NSC B01551-02 ili odgovarajuce.
Detektor požara, adresiblni, Apollo XP95 protokol, optički,
mogućnost detektovanja čestica dima od 0.5 do 10um,
mogućnost zaključavanja detektora u podnožju radi sprečavanja
neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje
statusa elementa posredstvom LED, adresiranje putem XPERT
karice, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-7, isprave
o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), Apollo 55000620APO ili odgovarajuce.
Detektor
požara,
adresibilni,
Apollo
XP95
protokol,kombinovani, mogućnost detektovanja čestica dima od
0.5 do 10um sa mogućnošću detekcije povećanja temperature
preko 75º ili prelaska preko 90º, mogućnost zaključavanja
detektora u podnožju radi sprečavanja neautorizovanog skidanja
elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom
dve LED, adresiranje putem XPERT kartice, isprava o
usaglašenosti sa normativom EN54-7, isprave o usaglašenosti sa
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Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik
RS", br. 25/2016), Apollo 55000-885APO ili odgovarajuce.

14
15
16

17

18

19

20

21

Podnožje za adresibilni detektor požara, sa ugrađenim
izolatorom, Apollo 45681-284APO ili odgovarajuce.
Podnožje za adresibilni detektor požara, Apollo 45681-210APO
ili odgovarajuce.
Nazidna kutija za montažu podnožja za detektor požara, Apollo
45681-204 ili odgovarajuce.
Paralelni indikator prorade detektora, konvencionalni, isprava o
usaglašenosti
sa
Pravilnikom
o
elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus FI100 ili
odgovarajuce.
Ručni javljač požara, konvencionalni, žuti, upotreba za
aktivaciju gašenja, za unutrašnju montažu
isprava o
usaglašenosti sa normativom EN54-11 i isprava o usaglašenosti
sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl.
glasnik RS", br. 13/2010), Sycall R6847L-Y ili odgovarajuce.
Ručni javljač požara, konvencionalni, plavi, upotreba za
blokadu gašenja, za unutrašnju montažu, isprava o
usaglašenosti sa normativom EN54-11 i isprava o
usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Sycall
R6847L-B ili odgovarajuce.
Zaštitni transparentni poklopac za konvencionalne ručne
javljače požara, Synaps SFB-304 ili odgovarajuce.
Ručni javljač požara, adresibilini, Apollo XP95 protokol,
crveno kućište, mogućnost ugradne i nadgradne montaže, štitni
poklopac za sprečavanje nenamerne aktivacije ručnog javljača
(opcija), resetabilni element, adresiranje sa putem DIP
prekidača, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-11 i
EN54-17, isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br.
25/2016), Apollo SA 5900-908APO ili odgovarajuce.
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Klasična konvencionalni svetleći pano sa zvučnom
signalizacijom, bele boje, u kompletu sa kućištem za nazidnu
montažu, mogućnost isključenja zvuka, mogućnost spoljašnje
montaže, 114db/1m, isprava o usaglašenostisa normativom
EN54-3 i EN54-23 i i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom
o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br.
13/2010), Synaps Technologies FL24W ili odgovarajuce.
Sirena, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32
tona, IP65, mogućnost unutrašnje i spuljanje montaže,
106dB/1m, napajanje 9-60V, potrošnja struje od 4-41mA,
isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-3 i isprava o
usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Klaxon Sonos
PSS-0020 ili odgovarajuce.
Sirena sa blicerom, konvencionalna, crvena, dva komandna
signala, 32 tona, IP65, mogućnost unutrašnje i spuljanje
montaže, 106dB/1m, napajanje 17-60V, potrošnja struje od 950mA, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-3 i
isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Klaxon Sonos
PSC-0042 ili odgovarajuce.
Modul napajanja sa punjačem za baterije 24VDC, 3A, smeštaj
baterija kapaciteta do 26Ah, ADVANCED MXP-550/D ili
odgovarajuce..
Akumulatorska baterija 12V/26Ah, AKU12V26AH ili
odgovarajuce.
Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm ili odgovarajuce.

30

Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30 ili
odgovarajuce.
Instalacioni kabl NHXHX 2x1,5mm² FE180 E30 ili
odgovarajuce.
Instalacioni kabl NHXH 3x1.5mm2 ili odgovarajuce.

31

Obujmica sa funkcijom u požaru E30 u kompletu sa ankerom

28
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32
33
34
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Instalaciono kruta cev bez halogenih elemenata Ø16/Ø20 (po
metru) ili odgovarajuce.
Instalaciono gibljivo rebrasto crevo bez halogenih elemenata
Ø16/Ø20 ili odgovarajuce.
Instalaciona bezhalogena kanalna kutija 20x20 ili
odgovarajuce.
Sitan instalacioni materijal
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36

Provera instalacije, programiranje, funkcionalno ispitivanje,
izrada pratece dokumentacije, uputstva za rad, knjige događaja,
obuka korisnika i puštanje sistema u rad

Prvo kontrolisanje sistema za automatsku dojavu i upravljanje
gašenjem požara
SPECIFIKACIJA MAŠINSKE OPREME (Oprema za gašenje)
Čelična boca od 81l, sa ventilom od 2", ventilom sigurnosti,
manometrom, sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom. Boca je
napunjena pod pritiskom azota na 25bar. Boca je čelična i
1
treba da ima TPED sertifikat. Dimenzije boce su: d=324mm,
H=1207mm.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Čelična boca od 142l, sa ventilom od 2", ventilom sigurnosti,
manometrom, sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom. Boca je
napunjena pod pritiskom azota na 25bar. Boca je čelična i
treba da ima TPED sertifikat. Dimenzije boce su: d=406mm,
H=1349mm.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Adapter od 2", sa BSP navojem za konekciju boce sa
2
cevovodom. Adapter je mesingani sa unutrasnjim navojem.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Nosač za bocu od 81l. Nosač za vezivanje boce za zid. Sastoji
3
se od čelične šine i šelne koja se postavlja oko boce.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Nosač za bocu od 142l. Nosač za vezivanje boce za zid. Sastoji
se od čelične šine i šelne koja se postavlja oko boce.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Električni aktuator za aktiviranje boce koji se montira na sam
ventil na boci. Karakteristike aktuatora su: 24V, 0.2A, u Ex
izvedbi. Aktuator ima mogucnost resetovanja nakon
4
aktiviranja, isprava o usaglašenonosti u skladu sa standardom
SRPS EN 12094-4.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Ručni aktuator za ručno aktiviranje sistema montiran na sam
ventil na boci. Aktuator je osiguran osiguračem i ima
5
mogucnost resetovanja nakon aktiviranja,isprava o
usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS EN 12094-4.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Master cylinder adaptor kit za spajanje boca u bateriju.
6
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
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Pneumatsko fleksibilno aktivaciono crevo za pneumatsko
aktiviranje baterije boca duzine 762mm i precnika 1/4", isprava
o usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS EN 12094-8.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Adapter za povezivanje potvrde ispucavanja preko creva 1/2"
NPT x 5/16"
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Presostat za nadziranje pritiska u boci. Pri padu pritiska ispod
21bar, presostat treba da signalizira PP centrali, isprava o
usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS EN 12094-10.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Pritisni kontakt za potvrdu aktiviranja za montažu na cevovod
ili sabirnik uključujući i priključak od 1/2" za vezu.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Sredstvo za gašenje požara Novec 1230 je čisto sredstvo za
gašenje, koje se koristi u koncentracijama shodno standardu
15004-2. Gas je smešten u boci pod pritiskom od 25bar.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Mlaznice DN 15 360º, sa otvorima prema hidrauličkom
proračunu,Kidde Fire Protection. Mlaznice su elementi sistema
za gašenje požara preko kojih se sredstvo za gašenje požara
ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na
osnovu hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 360º oko ose
mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Mlaznice DN 25 360º, sa otvorima prema hidrauličkom
proračunu,Kidde Fire Protection. Mlaznice su elementi sistema
za gašenje požara preko kojih se sredstvo za gašenje požara
ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na
osnovu hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 360º oko ose
mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Mlaznice DN 32 360º, sa otvorima prema hidrauličkom
proračunu,Kidde Fire Protection. Mlaznice su elementi sistema
za gašenje požara preko kojih se sredstvo za gašenje požara
ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na
osnovu hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 360º oko ose
mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
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Mlaznice DN 10 180º, sa otvorima prema hidrauličkom
proračunu,Kidde Fire Protection. Mlaznice su elementi sistema
za gašenje požara preko kojih se sredstvo za gašenje požara
ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na
osnovu hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 180º oko ose
mlaznice.Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Mlaznice DN15 180º, sa otvorima prema hidrauličkom
proračunu,Kidde Fire Protection. Mlaznice su elementi sistema
za gašenje požara preko kojih se sredstvo za gašenje požara
ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na
osnovu hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 180º oko ose
mlaznice.
Proizvođač: Kidde UK ili odgovarajuce.
Cevni razvod
Čelične bešavne cevi prema API5l GradB ASTM106
DN10
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
Čelični fitinzi
NP25 DN15-DN40
Osnovna i završna boja
Oslonci
Ostali sitan materijal
Montaža opreme i cevovoda
Pripremno završni radovi
Puštanje u rad sistema za gašenje požara,
izrada prateće dokumentacije, obuka korisnika
Izrada projektne dokumntacije
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УКУПНО 3:

4

TKC KOPAONIK EE
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Centrala protivpožarna, adresabilna, modularna, za automatsku
dojavu i gašenje požara, podržava 1-6 petlji, napajanje 4A,
grafički LCD, interfejs i prednji panel na srpskom jeziku,
isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-2, EN54-4, EN5413, NSC Solution F1-6 B01050-00 ili odgovarajuce.
Akumulatorska baterija 12V/38Ah, AKU12V38AH ili
odgovarajuce.
Modul petlje za Apollo komunikacioni protokol, 2 petlje po
modulu, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-2, NSC
B01267-00 ili odgovarajuce.
Metalno kućište, mogućnost montaže prednjeg panela sa 3
sektora gašenja, za Solution F1-18 panel, smeštaj baterija do
40Ah, NSC B2 ili odgovarajuce.
Mrežni modul za spajanje centralnih uređaja i paralelnih
upravljačkih terminala u jedinstvenu mrežu ArcNet, NSC
B01350-00 ili odgovarajuce.
Modul gašenja za Solution F1 panel, 1 sektor gašenja, 4
izlaza/1.5A, 2 izlaza/0.5A, 4 konvencionalne zone, 4
monitorisana ulaza, 2 beznaponska releja, isprave o
usaglašenosti sa normativima EN12094-1, NSC B01325-00 ili
odgovarajuce.
Modul indikacije stanja sistema za gašenje požara, za 1 sektor
gašenja, isprave o usaglašenosti sa normativima EN12094-1,
NSC B01225-00 ili odgovarajuce.
Metalni ključ za odabir režima gašenja požara, 3 pozicije, NSC
B01205-20 ili odgovarajuce.
Prednji panel za prikaz stanja sistema, montaža na kućište
centrale, do 3 sektora gašenja, NSC B01205-00 ili odgovarajuce.
Dvokanalni konvertor za spajanje centralnih uređaja putem
optike u jedinstvenu ArcNet mrežu putem RS 485 protokola.
NSC B01551-00 ili odgovarajuce.
Detektor požara, adresiblni, Apollo XP95 protokol, optički,
mogućnost detektovanja čestica dima od 0.5 do 10um,
mogućnost zaključavanja detektora u podnožju radi sprečavanja
neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje
statusa elementa posredstvom LED, adresiranje putem XPERT
karice, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-7, isprave
o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), Apollo 55000620APO ili odgovarajuce.
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Detektor
požara,
adresibilni,
Apollo
XP95
protokol,kombinovani, mogućnost detektovanja čestica dima od
0.5 do 10um sa mogućnošću detekcije povećanja temperature
preko 75º ili prelaska preko 90º, mogućnost zaključavanja
detektora u podnožju radi sprečavanja neautorizovanog skidanja
elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom
dve LED, adresiranje putem XPERT kartice, isprava o
usaglašenosti sa normativom EN54-7, isprave o usaglašenosti sa
Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik
RS", br. 25/2016), Apollo 55000-885APO ili odgovarajuce.
Podnožje za adresibilni detektor požara, sa ugrađenim
izolatorom, Apollo 45681-284APO ili odgovarajuce.
Podnožje za adresibilni detektor požara, Apollo 45681-210APO
ili odgovarajuce.
Nazidna kutija za montažu podnožja za detektor požara, Apollo
45681-204 ili odgovarajuce.
Paralelni indikator prorade detektora, konvencionalni, isprava o
usaglašenosti
sa
Pravilnikom
o
elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus FI100 ili
odgovarajuce.
Ručni javljač požara, konvencionalni, žuti, upotreba za
aktivaciju gašenja, za unutrašnju montažu
isprava o
usaglašenosti sa normativom EN54-11 i isprava o usaglašenosti
sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl.
glasnik RS", br. 13/2010), Sycall R6847L-Y ili odgovarajuce.
Ručni javljač požara, konvencionalni, žuti, za spoljašnju
montažu, IP67 zaštita, Synaps CWC99 ili odgovarajuce.
Ručni javljač požara, konvencionalni, plavi, upotreba za
blokadu gašenja, za unutrašnju montažu, isprava o
usaglašenosti sa normativom EN54-11 i isprava o
usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Sycall
R6847L-B ili odgovarajuce.
Zaštitni transparentni poklopac za konvencionalne ručne
javljače požara, Synaps SFB-304 ili odgovarajuce.
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Ručni javljač požara, adresibilini, Apollo XP95 protokol,
crveno kućište, mogućnost ugradne i nadgradne montaže, štitni
poklopac za sprečavanje nenamerne aktivacije ručnog javljača
(opcija), resetabilni element, adresiranje sa putem DIP
prekidača, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-11 i
EN54-17, isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br.
25/2016), Apollo SA 5900-908APO ili odgovarajuce.
Detektor plamena, IR, zaštita Ex db IIC T4 Gb, predviđen za
unutrašnju i spoljašnju montažu, RS-485 i HART protokol,
releji za alarm i grešku, SPECTREX 40/40R Single IR ili
odgovarajuce.
Nosač za plamene detektore 40/40-001 ili odgovarajuce.
Modul ulazno izlazni, 2 nadzirana ulaza, 2 izlaza, sa
izolatorom, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-17 i
EN54-18, Apollo SA4700-104APO ili odgovarajuce.
Modul napajanja sa punjačem za baterije 24V, 1.5A, smeštaj
baterija kapaciteta 7Ah, isprava o usaglašenostisa normativom
EN54-4, isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br.
25/2016) i isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o električnoj
opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica
napona („Sl. Glasnik RS“ br. 25/2016), ADVANCED MXP549 ili odgovarajuce.
Modul napajanja sa punjačem za baterije 24VDC, 3A, smeštaj
baterija kapaciteta do 26Ah, ADVANCED MXP-550/D ili
odgovarajuce.
Akumulatorska baterija 12V/26Ah, AKU12V26AH ili
odgovarajuce.
Akumulatorska baterija 12V/7Ah, AKU12V7AH ili
odgovarajuce.
Klasična konvencionalni svetleći pano sa zvučnom
signalizacijom, bele boje, u kompletu sa kućištem za nazidnu
montažu, mogućnost isključenja zvuka, mogućnost spoljašnje
montaže, 114db/1m, isprava o usaglašenostisa normativom
EN54-3 i EN54-23 i i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom
o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br.
13/2010), Synaps Technologies FL24W ili odgovarajuce.

kom

1

kom

4

kom

4

kom

7

kom

1

kom

1

kom

2

kom

2

kom

2

Страна 52 од 83 конкурсне документације за ЈН 8/Д/20

30

31

32

Sirena, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32
tona, IP65, mogućnost unutrašnje i spuljanje montaže,
106dB/1m, napajanje 9-60V, potrošnja struje od 4-41mA,
isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-3 i isprava o
usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Klaxon Sonos
PSS-0020 ili odgovarajuce.
Sirena sa blicerom, konvencionalna, crvena, dva komandna
signala, 32 tona, IP65, mogućnost unutrašnje i spuljanje
montaže, 106dB/1m, napajanje 17-60V, potrošnja struje od 950mA, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-3 i
isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Klaxon Sonos
PSC-0042 ili odgovarajuce.
Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm ili odgovarajuce.

35

Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30 ili
odgovarajuce.
Instalacioni kabl NHXHX 2x1,5mm² FE180 E30 ili
odgovarajuce.
Instalacioni kabl NHXH 3x1.5mm2 ili odgovarajuce.

36

Obujmica sa funkcijom u požaru E30 u kompletu sa ankerom

33
34

37
38
39
40
41

Instalaciono kruta cev bez halogenih elemenata Ø16/Ø20 (po
metru) ili odgovarajuce.
Instalaciono gibljivo rebrasto crevo bez halogenih elemenata
Ø16/Ø20 ili odgovarajuce.
Instalaciona bezhalogena kanalna kutija 20x20 ili
odgovarajuce.
Sitan instalacioni materijal
Provera instalacije, programiranje, funkcionalno ispitivanje,
izrada pratece dokumentacije, uputstva za rad, knjige događaja,
obuka korisnika i puštanje sistema u rad

Prvo kontrolisanje sistema za automatsku dojavu i upravljanje
gašenjem požara
SPECIFIKACIJA MAŠINSKE OPREME
42
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A) STABILNI SISTEM ZA GAŠENJE GASOM UGLJENDIOKSIDOM
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Isporuka i montaža, baterija od 10 boca od 67,5l, napunjene sa
po 50kg gasa CO2 u dva reda, uključujući i ventil, sigurnosni
ventil, zaštitnu kapu, nosač za bateriju cilindara. Cilindri
poseduju
TPED
sertifikat.
U svemu u skladu sa SRPS EN12094-4:2008;
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.

kompl.

1.00

2

Isporuka i montaža, fleksibilni konektor od 1/2". Tip
RFSCO2, sa sertifikatom u skladu sa SRPS EN 12094-8
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.

kom.

10.00

kom.

10.00

kom.

10.00

3

4

Isporuka i montaža, nepovratni ventil od 1/2"-3/4". Tip NRC,
sa sertifikatom u skladu sa SRPS EN 12094-13.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.
Isporuka i montaža, vagice za kontrolu težina boca sa
konektorom za vezu sa centralom. Tip BLCA.
U svemu u skladu sa SRPS EN12094-11
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.

5

Isporuka i montaža, sigurnosni ventil za pneumatsku liniju sa
fitinzima. Tip SFT.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.

kom.

10.00

6

Isporuka i montaža pilot cilindra od 3l, punjen sa Azotom na
200bar, sa VLPM ventilom ispucavanja u skladu sa
EN12094-4 CPR sertifikatom i TPED sertifikatom. Pozicija
sadrži sigurnosni ventil, zaštitna kapa za ventil, aktuator,
manometar 0-300bar u skladu sa EN 12094-10 CPR, i
ventilom sigurnosti. Tip PIL3200 Europe
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.

kom.

1.00

7

Isporuka i montaža, potvrda ispucavanja 1/4" NPT, IP67,
NO-NC. Tip ITR.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.

kom.

1.00

8

Isporuka i montaža, fleksibilno crevo za pneumatsko
aktiviranje boca 700mm. Tip RFP07 sa sertifikatom u skladu
sa standardom SRPS EN 12094-8.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.

kom.

9.00

9

Isporuka i montaža, fleksibilno crevo za pneumatsko
aktiviranje boca 1500mm. Tip RFP15 u sa sertifikatom u
skladu sa standardom SRPS EN 12094-8.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.

kom.

1.00
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Isporuka i montaža, T komada za pneumatsku liniju 1/4".Tip
TEECON.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.

kom.

10.00

11

Isporuka i montaža, pocinkovani sabirnik 2" XXS za 5
boce.Sabirnik u dva reda. Tip COL2XXS
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.

kom.

2.00

12

Isporuka i montaža, mlaznice za gašenje požara DN20 u
svemu prema hidrauličkom proračunu proizvođača opreme.
TIP CER.
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.

kom.

10.00

kom.

1.00

kom.

1.00

16
17

Isporuka i montaža, čelične bešavne cevi prema API5l GradB
ASTM106
DN50
DN32
DN25
DN20
Isporuka i montaža, čelični fitinzi DN50-20
Isporuka i montaža, osnovna i završna boja

m
m
m
m
pauš.
kg

16.00
3.00
12.00
16.00
1.00
10.00

18

Isporuka i montaža, oslonci

kom.

1.00

19

Isporuka i montaža, ostali sitan materijal
Proba instalacije na hladni vodeni pritisak punjenje instalcije
vodom i ostalo.

pauš.

1.00

pauš.

1.00

pauš.

1.00

pauš.

1.00

13

14
15

20

21

Isporuka i montaža ventila za blokadu sistema tipa VT2,
dimenzija DN50, radni pritisak 140bar, sa 2 elektro
prekidaca
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.
Sigurnosni ventil za sabirnik 3/4"
Proizvođač Eurogardian ili odgovarajuce.

Pripremno završni radovi, merenja, označavanje instalacije,
raščišćavanje gradilišta, ispitivanje cevovoda i predaja
instalacije krajnjem korisniku.
Puštanje u rad sistema za gašenje požara,
izrada prateće dokumentacije, uputstava za upotrebu,obuka
korisnika.

B) Sistem za gašenje elektro ormara
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Direktni sistem "Kit Focus" 1,13lit
- 1 Boca crveno ofarbana sa PED sertifikatom, sa zaštitnom
kapom za transport.
- 1 Ventil za pražnjenje boce kroz polimerno termoosetljivo
crevo.
- 1 Presostat za detekciju pada pritiska u boci.
- 1 Manometar za kontrolu pritiska u boci.
- 1 Nalepnica sa oznakama.
- Gas Novec1230 1,35kg.
- 5m detekcionog creva -120°C.
- 10 nosača za detekciono crevo.
- 1 šelna za fiksiranje boce.
Proizvođač: SEVO SYSTEMS ili odgovarajuće

1

kom

3

UKUPNO 4:

Табела 2: Вршац
Редни
број

Јединица
Јединична
Количина
мере
цена без ПДВ-а

Предмет
1

2

3

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

5

6

7

4

SAA SDP

1

2
3

Centrala protivpožarna, adresabilna, 2 detekcione petlje, bez
mogućnosti daljeg proširenja, umreživa, prednji panel i
interfejs na srpskom jeziku, grafički LCD, Advanced MxPro
MX-5202 + mrežni modul Advanced MXP-503 i intrerfejs
za povezivanje centralnih uređaja ili mreže centralnih
uređaja za automatsku dojavu požara sa gafičkim softwareom, integracija u standardnu mrežu centrala, integrisana
standardna mrežna karta, bez kutije za
montažu, Advanced MXP-510 ili odgovarajuce.
Akumulatorska baterija 12V/18Ah, AKU12V18AH ili
odgovarajuce.
Termistor za nadzor temperature baterija postavljenih u
izdvojenom kućištu, isprave o usaglašenosti sa normativima
EN54-2, EN54-13, Advanced MXP-501 ili odgovarajuce.

kom.

1

kom.

2

kom.

1
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4

5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

17

Software za grafički nadzor sistema tehničke zaštite,
mogućnost integracije opreme različih proizvođača opreme i
sistema, mogućnost samostalne instalacije, instalacije sa
bazom podataka ili instalacije na bazi web servera,
neograničen broj grafičkih mapa, mogućnost upravljanja
svim funkcijama opreme uz ograničenja koja je postavio
sam proizvođač opreme, licenca za jedan računar,
maksimalna veza sa 5 komunikacionih tačaka , bez
ograničenja u
broju elemenata/simbola, Alvis F5 ili odgovarajuce.
Detektor požara, adresiblni, Argus komunikacioni protokol,
optički, sa izolatorom, Argus A1000 ili odgovarajuce.
Detektor požara, adresibilni, Argus komunikacioni protokol,
kombinovani (opto-termički), sa izolatorom, Argus A2000 ili
odgovarajuce.
Podnožje za adresibilni detektor požara, Argus LAB1000 ili
odgovarajuce.
Ručni javljač požara, adresibilini, Argus komunikacioni
protokol, sa izolatorom, Argus VCP100 ili odgovarajuce.
Adresibilni modul za integraciju kolektivnih sirena u
adresibilnu detekcionu petlju sa Argus komunikacionim
protokolom, integrisan izolator, Argus ALWSMOD+Kolektivna sirena, mogućnost integracije adresibilnog
modula za upravljanje sirenom, IP65 zaštita, 32 tona, Argus
CWS100 ili odgovarajuce.
Modul ulazno/izlazni, adresibilni, četiri ulazna i četiri
izlazna kanala, sa izolatorom, Argus VMIC404 ili
odgovarajuce.
Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30
Instalacioni kabl N2XH 3x1.5mm2
Instalaciono kruta cev bez halogenih elemenata Ø20/16
(po metru) sa pratećim materijalom
Obujmica sa funkcijom u požaru E90,
Metalni razvodni orman dimenzija 400x250x100
Sitan montažni materijal
Ispitivanje postavljene električne instalacije, podešavanje
opreme, konfiguracija centralnog uređaja i puštanje sistema
u ispravan i funkcionalan rad sa obukom korisnika i
primopredajom prateće tehničke dokumentacije (uputstvo za
rad, stručni nalaz o izvršenoj funkcionalnoj probi, isprave o

kom

1

kom.

55

kom.

6

kom

61

kom.

9

kom.

4

kom.

4

m
m

1420
25

m

25

kom
kom.
kom.

4260
1
1

pauš

1
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usaglašenosti u skladu sa projektnom dokumentacijom,
kontrolna knjiga)
Izrada grafičkih mapa i instaliranje na postojećem računaru
za grafički prikaz u portirnici (Alvis F5)
Izrada Projekta izvedenog objekta u 3 štampana primerka i 1
na CD
Prvo kontrolisanje instalacije i uređaja za automatsko
otkrivanje i dojavu požara
Stručni nadzor nad izvođenjem radova

18
19
20
21

kpl.

1

kom.

1

kom.

1

pauš

1

UKUPNO:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Редни број

Опис

Укупна цена без ПДВ

1

УКУПНО ТАБЕЛА 1 – Копаоник (1+2+3+4)

2

УКУПНО ТАБЕЛА 2 - Вршац

Укупна цена са ПДВ

УКУПНО11:







































Место и датум:



























































































Понуђач: Печат и потпис






































Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције како је предвиђено у табели. У случају да постоји неслагање између јединичних цена и укупне цене, јединична цена ће бити узета у
обзир као исправна, а укупне цене ће бити исправљене према томе.
11
Овај податак уписује се у образац понуде – V-1 .
10
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Образац V-3




ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ






















У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12,
14/15 и 68/15), понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

























































































































































ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ










Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.



































Место и датум:







































Понуђач: Печат и потпис
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Образац V-4


































ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ














У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и
68/15), понуђач












(назив, седиште и матични број понуђача)




даје:

























ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке 8/Д/20 - Систем за дојаву и гашење пожара, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.











































Место и датум:




























Понуђач: Печат и потпис


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа
у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу Закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју
примерака и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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Образац V-5














































ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗА ПОНУЂАЧЕ















На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15
и 68/15), понуђач:



















(назив, седиште и матични број понуђача)





































даје:





























ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне
набавке 8/Д/20 - Систем за дојаву и гашење пожара, 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.































Место и датум:
















































Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју
примерака и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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Понуђач: Печат и потпис















































Образац V-5а




































ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
































(назив, седиште и матични број подизвођача)















На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15
и 68/15), подизвођач:







даје:


























































ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА


Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне
набавке 8/Д/20 - Систем за дојаву и гашење пожара, 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.





















































Место и датум:




















Подизвођач: Печат и потпис










































Напомена:
Уколико се понуда подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица и оверена печатом сваког подизвођача. Образац копирати у довољном броју примерака и
достави за сваког подизвођача
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Образац V-6








ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА СА СЕДИШТЕМ У ДРУГОЈ ДРЖАВИ О
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 11


































даје:






























































































































































































- да порески орган у држави у којој имам седиште не
издаје потврде да је правно лице измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине И
- да је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине све у складу са прописима државе у којој
имам седиште

3





- да суд односно полицијска управа у држави у којој имам
седиште не издаје потврде да правно лице и његов
законски заступник није осуђивано за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, за
кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања
мита ни кривично дело преваре И
- да ни понуђач као правно лице ни моји законски
заступник/ци нису осуђивани за неко од кривичних дела
као чланови организоване криминалне групе, за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита ни
кривично дело преваре



























































































- да се у држави у којој имам седиште не издаје извод о
регистрацији правних лица И
- да сам регистрован код надлежног органа у држави у
којој се налази моје седиште

2





Обележити одговарајућа
поља



1






УСЛОВ


12

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да су испуњени следећи услови:






ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ












У складу са чланом 79. став 10. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15
и 68/15), понуђач/подизвођач:________________________________________________ (навести назив
понуђача/подизвођача) матични број __________________________ из _________________________
(назив државе у којој понуђач/подизвођач има седиште)

Место и датум:



Образац се попуњава уношењем одговарајућих података и обележавањем документације у табели за коју понуђач подноси
изјаву у смислу тачке VIII УПУТСТВA КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВA из Поглавља III ове конкурсне документације.
Сваки Понуђач из групе понуђача и/или Подизвођач попуњава образац засебно и оверава печатом и потписом овлашћеног лица.
12
Изјаву оверава судски или управни орган, јавни бележник или други надлежни орган државе на чијој територији понуђач има
седиште
11
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Понуђач: Печат и потпис




















































Образац V-7




ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ПРЕТХОДНОГ КУПЦА / НАРУЧИОЦА – СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА13










































































НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:
СЕДИШТЕ:





























































































































































































ОСОБА ЗА КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН:
E-MAIL:




















У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) под (2)
Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), издаје се




































ПОТВРДА ПРЕТХОДНОГ КУПЦА / НАРУЧИОЦА






Овим потврђујемо да је понуђач ______________________________________________, из
_______________________________________________________________________
наручиоцу уградио и пустио у рад системе за дојаву и/или гашење пожара.
Датум / у периоду: __________________________
Вредност _____________________ динара без ПДВ.









Потвда се издаје на захтев понуђача за потребе Контроле летења Србије и Црне Горе
SMATSA доо Београд и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:





























































































М.П.















































































Место и датум:





Овлашћено лице претходног купца







Попунити сва осенчена поља и све податке купца / наручиоца. Потврду потписује овлашћено лице претходног
купца/наручиоца
13
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Образац V-8
(меморандум пословне банке)
ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ










Врста гаранције: Гаранција за озбиљност понуде
Гаранција бр. (уписати референтни број гаранције)
Гарант: (уписати назив и адресу места издавања)
Налогодавац: (уписати назив и адресу)
Корисник: Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе
Пашића 10, Београд
Износ гаранције: …………………………………….. (уписати износ гаранције бројем и
словима и валуту, уз услов да износ гаранције не може бити нижи од 1% од укупно
понуђене цене без ПДВ-а;
Начин презентације: папирно-брзом поштом;
Место презентације: (Гарант уноси адресу филијале где треба учинити презентацију)
и
Истек рока: (уписати датум истека или описати догађај истека, при чему рок важења
не може бити краћи од 60 дана од дана истека рока важења понуде).

Обавештени смо да ………………………………. (у даљем тексту Налогодавац) одговарајући на
Ваш позив за подношење понуде за набавку добара Систем за дојаву и гашење пожара, ЈН
8/Д/20, подноси Вама своју понуду.
Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да Кориснику платимо наведени износ
гаранције …………………………………………………….……. (уписати износ гаранције бројем и
словима и валуту, уз услов да износ гаранције не може бити нижи од 1% од укупно понуђене
цене без ПДВ-а), по пријему Корисниковог позива, у коме се наводи:
- да је Налогодавац повукао своју понуду у току периода важности понуде који је дефинисан
од стране Налогодавца у обрасцу понуде;
- да Налогодавац није благовремено потписао уговор о јавној набавци и
- да Налогодавац није благовремено поднео гаранцију за добро извршење посла из уговора у
складу са конкурсном документацијом.
Сваки позив по гаранцији морамо да примимо на дан истека или пре истека рока у горе
назначеном месту за презентацију.
Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG)
Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758.
За и у име Гаранта
………………………………
печат, функција, потпис
...................................................
Место и датум издавања

Страна 65 од 83 конкурсне документације за ЈН 8/Д/20



















VI МОДЕЛ УГОВОРА


Напомена: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.



Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са
подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и Одлуке о додели уговора _______ од _______._______. године,
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе Пашића
10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг Јовановић (у
даљем тексту: Наручилац) са једне стране
И













______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(у даљем тексту: Добављач) (унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, позиција
име и презиме овлашћеног лица) са друге стране
1.
_____________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)





закључили су,
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ бр.8/Д/20 –
Систем за дојаву и гашење пожара



Уговорне стране сагласно констатују:

-

да је Наручилац на основу Одлуке број ____од _____покренуо отворени поступак
набавке добара - Систем за дојаву и гашење пожара - 8/Д/20;
да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број ____ од _____ за предметну
јавну набавку на основу које закључује овај уговор, а у свему у складу са
прихваћеном Понудом Добављача, број понуде ______ од _____ године (у даљем
тексту: Понуда), која чини саставни део овог уговора.

У случају да добављач наступа са подизвођачем (у супротном се брише):
- Добављач ће извршење уговора на следећим пословима: ___________________________
поверити подизвођачу/подизвођачима: ___________________________________________.
- Добављач ће, према одредбама овог уговора, искључиво бити одговоран за начин на који
се спроводи Уговор, као и према свим запосленима, представницима или подуговарачима
које ангажује Добављач у вези са спровођењем уговора, руководиће Добављач.
У случају подношења Заједничке понуде (у супротном се брише):
- Носилац посала је Понуђач _____________________________ који заступа групу понуђача
у предметном поступку јавне набавке.
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-

Сви понуђачи из Заједничке понуде су неограничено солидарно одговорни према
Наручиоцу.
Споразум којим су се понуђачи из групе понуђача обавезали међусобно и према Наручиоцу,
биће саставни део овог Уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара, уградња, инсталација и пуштање система у рад Систем за дојаву и гашење пожара (у даљем тексту: Добра), за потребе Наручиоца у свему
према усвојеној Понуди, Техничкој спецификацији из Конкурсне документације – 8/Д/20, које
чине саставни део овог уговора.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена цена добара из члана 1. овог уговора, износи ________________ динара без пореза
на додату вредност.
Порез на додату вредност се обрачунава у складу са важећим законом у Републици Србији.
Уговорена цена из члан 1 овог уговора обухвата све трошкове неопходне за извршење уговора,
укључујући све пратеће услуге и потрошни материјал за испоруку до крајњег одредишта.
Обавеза плаћања такси, пореза других дажбина пада на терет Добављача и укључена је у
уговорену цену.
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна и непроменљива у току извршења Уговора, и
није подложна никаквим накнадним променама услед новонасталих услова производње,
транспорта, осигурања и других околности.
Образац структуре цене чини саставни део Понуде Добрављача број _______ (у даљем тексту:
Образац структуре цене).
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац ће платити Добављачу уговорену цену из члана 1. овог уговора, сукцесивно, за сваку
локацију посебно, након целокупне испоруке, у року од _____ дана (не краћем од 15 и не дужем
од 45 дана) од датума сачињавања Записника о коначном пријему добара за сваку локацију
посебно, потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца и пријема исправних фактура.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Банкарска гаранција за добро извршење посла
У року од 15 календарских дана од датума ступања уговора на снагу, Добављач је дужан да
испостави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од
процењене вредности јавне набавке без ПДВ, без пореза на додату вредност. Поднета
банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. Поднета банкарска
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди
наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац.
Банкарска гаранција за добро извршења посла коју Добављач доставља по закључењу уговора
мора да има важност 30 дана дуже од датума потписивања последњег записника о коначном
пријему.
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року
Добављач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од датума потписивања последњег
записника о коначном пријему и предаје рачуна за последњу локацију. Наручиоцу достави
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити безусловна и платива
на први позив без приговора. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року
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издаје се у висини од 5% од укупне цене из члана 2. став 1. овог уговора и траје до датума који
је 5 дана дужи од датума истека гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од
оних које одреди Наручилац или мањи износ од оног који одреди Наручилац.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Рок испоруке добра из члана 1. овог уговора je ______ дана од датума ступања Уговора на
снагу.
Место испоруке су DAP Копаоник и Вршац.
Под испоруком добара се подразумева набавка, уградња, инсталација и пуштање у рад система
за дојаву и гашење пожара.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 6.
Наручилац се обавезује да:






формира комисију за пријем добара који ће у име Наручиоца потписативати Записнике;
комуницира и сарађује са Добављачем приликом испоруке, иградње и пуштања у рад
Добара;
обезбеди физички приступ месту инсталације и свим другим местима која су потребна
за правилно извршење Уговора, укључујући све потребне пропуснице потребне
пропуснице;
припреми локацију за инсталацију и пружи логистичку помоћ Продавцу у прегледу
инсталације и повезивању опреме
изврши плаћања у корист Добављача у складу са одредбама овог уговора.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 7.
Добављач се обавезује да:


испоручи Добра из члана 1. овог уговора, у року, у складу са понудом, конкурсном
документацијом и важећим прописима и стандардима;



монтира, програмира и повеже добра на свакој од локација и пусти добра у рад;



тестира, у присуству Наручиоца испоручене системе за дојаву пожара на свакој
локацији, у циљу провере функционалних и техничких карактеристика у реалним
условима експлоатације;



комуницира и сарађује са овлашћеним представницима Наручиоца;



добра која испоручује буду фабрички нова, без оштећења, производних недостатака и
да заједно са пратећом документацијом, као пратећом целином, испуњавају утврђене
техничке и технолошке услове;




достави средства финансијског обезбеђења у складу са одредбама Уговора;
добра која испоручује запакује на начин који омогућава да се заштите од оштећења
током транспорта до места испоруке.



Приликом извођења радова поступају у свему у складу са Законом о заштити од пожара
и Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима из ових
области у Републици Србији.

КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА
Члан 8.
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Квантитативни пријем ће се обавити упоређивањем података на основу фактуре, отпремнице,
спецификације из понуде са стварно испорученим добрима, за сваку локацију посебно. Врши
се провера броја и комплетности испоруке и утврђује да ли роба има видљивих недостатака.
Комисија за пријем је дужна да по пријему добара сачини Записник о квантитативном пријему,
у року од 3 дана.
Уколико се утврди да добра из члана 1. овог Уговора не одговарају количини, поседују видљива
оштећења, или не одговарају опису наведеном у члану 1. овог Ууговора, усвојеној Понуди,
Техничкој спецификацији, Наручилац ће по пријему добара сачинити Записник о рекламацији,
без одлагања.
Добављач се обавезује да поступи по рекламацији, да достави, односно замени другим добром
у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема рекламације.
Купац ће издати и потписати Записник о квантитативном пријему за сваку локацију у року од
пет (5) дана по извршеној испоруци Добара
ИНСТАЛАЦИЈА
Члан 9.
Добављач ће извршити монтажу, програмирање и повезивање добара на свакој од локација и
пустити добра у рад, у присуству представника Наручиоца, у складу са Конкурсном
документацијом и Понудом.
ТЕСТИРАЊЕ ДОБАРА
Члан 10.
Након извршене инсталације, Добављач ће у присуству Наручиоца тестирати испоручене
системе за дојаву пожара на свакој локацији, у циљу провере функционалних и техничких
карактеристика у реалним условима експлоатације. Тестирање ће се извршити у складу са
захтевима из овог Уговора и Конкурсне документације, а према важећим прописима о заштити
од пожара.
Уколико се тестирањем утврде недостаци и/или неисправности, Добављач је дужан да без
одлагања о свом трошку замени неисправне делове, отклони неисправности и доведе Добра у
потпуно исправно стање. Након тога, понавља се поступак тестирања.
Након успешно спроведеног тестирања, Наручилац ће потписати Записник о коначном пријему
за сваку локацију посебно.
ИЗМЕНЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Члан 11.
Рок за извршење уговорних обавеза из члана 5. Уговора може бити продужен из следећих
објективних околности:
1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 6. Уговора за онолико
колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца,
2. због наступања више силе, односно промењених околности, које нису могле да се
предвиде у моменту закључења Уговора.
Продужење рока се не може тражити због околности које су наступиле по истеку рока
предвиђеног уговором за испуњење уговорних обавеза.
Извршилац подноси Наручиоцу Захтев за продужење рока извршења услуге са предлогом
новог рока у писаној форми, у року од 3 (три) дана од сазнања за околност предвиђене овим
чланом, а најкасније 7 дана пре истека рока за извршење услуге.
Наручилац ће размотрити разлоге и оправданост захтева за продужење рока и обавестити
Извршиоца о усвајању, односно одбијању Захтева.
Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и
уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 12.
Страна 69 од 83 конкурсне документације за ЈН 8/Д/20

Гарантни рок за добра из члан 1. овог уговора износи _____ месеци и рачуна се од датума
потписивања Записника о коначном пријему од стране овлашћеног представника Наручиоца.
Добављач гарантује да су добра испоручена према овом уговору нова и некоришћена.
Уколико Наручилац утврди да постоје недостаци или скривене мане у току употребе добара,
током трајања гарантног рока, дужан је сачинити Записник о рекламацији најкасније у року од 3
три дана од дана сазнања за недостатак, а Добављач је у обавези да поступи по рекламацији
у року од 15 дана од дана пријема Записника.
У случају замене неисправних добара новим, гарантни рок ће тећи од дана њихове
замене/поправке.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 13.
У случају да кривицом Добављача дође до прекорачења уговореног рока, Наручилац ће
Добављачу наплатити уговорну казну за сваки дан закашњења у висини од 0,5% а највише до
10% укупне уговорене цене из члана 2. став 1. овог уговора.
Плаћање Уговорне казне неће ослободити Добављача од његових обавеза да изврши испоруку
која је предмет Уговора нити га ослобађа од неких других обавеза и одговорности по овом
уговору.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 14.
Када друга уговорна страна не испуни уговорну обавезу или задоцни са њеним испуњењем,
наручилац ће захтевати и накнаду штете коју је услед тога претрпео.
Уколико је висина штете настале због задоцњења са испуњењем уговорне обавезе по
наручиоца већа од износа уговорне казне, наручилац ће захтевати разлику до потпуне накнаде
штете.
Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора и чијом је кривицом настала штета, дужна
је да накнади штету проузроковану другој уговорној страни.
Друга уговорна страна одговара за штету насталу услед делимичног или потпуног неиспуњења
уговара, уколико је иста наступила након њеног падања у доцњу..
Раскидом уговора се уговорна страна не ослобађа евентуалне обавезе накнаде штете
проузроковане другој уговорној страни.
Раскид уговора нема утицаја на права и обавеза уговорних страна насталих пре раскида
уговора.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе
уговорне стране.
Уговорне стране су сагласне да све што није дефинисаном овим уговором, примењују се
одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије и други позитивни прописи
Републике Србије.
Добављач ће сматрати све детаље уговора тајним и поверљивим, осим у оном обиму који је
неопходан да се изврше обавезе по уговору, или да се поступа у складу са применљивим
законом. Добављач неће објављивати и дозволити да се објаве или открију, било какви детаљи
везани за предметну испоруку и инсталацију добара, у било којој стручној или техничкој
публикацији, нити било где другде без претходног одобрења Наручиоца.
Све измене и допуне овог Уговора могу се вршити само у писаној форми.
Све евентуалне спорове у вези овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно,
а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлежан Привредни суд
у Београду.
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Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.
Контрола летења Србије и Црне
Горе SMATSA доо Београд

ЗА ДОБАВЉАЧА

печат и потпис овлашћеног лица
ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић

Име и презиме лица овлашћеног за
потписивање уговора
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ















(1)
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуђач је у обавези да достави понуду у писаном облику.
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
Ова конкурсна документација је сачињена на српском језику.
















(2)
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.





На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг
Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република Србија. са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку услуге – Систем за дојаву и гашење пожара, 8/Д/20- НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.04.2020. године до 10.00
часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда се саставља тако што понуђач уноси тражене податке у обрасце који су саставни део
конкурсне документације и доставља документа и доказе у складу са позивом за подношење
понуде и овом конкурсном документацијом.
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији и
евентуалним изменама и допунама конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама.
Сви обрасци морају бити поднети на преузетим обрасцима, јасни и недвосмислени, читко
попуњени и оверени печатом и потписом овлашћеног лица.










ВАЖНО: Понуда мора да садржи следеће елементе:
1. Образац V-1 – Образац понуде;
2. Образац V-1а – Образац понуде – Подаци о понуђачу када наступа у групи понуђача доставља се уколико понуду подноси група понуђача;
3. Образац V-1б – Образац понуде - Подаци о подизвођачу – доставља се уколико је
један део извршења предмета уговора поверен подизвођачу;
4. Образац V-2– Образац структуре цене;
5. Образац V-4– Образац изјаве о независној понуди;
6. Образац VI – Модел уговора;
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7. Докази о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне
набавке који су наведени у Поглављу III конкурсне документације;
8. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке – доставља се уколико понуду подноси група понуђача
(Модел је дат у обрасцу VIII конкурсне документације).
9. Опис добара (спецификација, техничка документација произвођача на српском или
енглеском језику) у форми која омогућава Наручиоцу да утврди истинитост навода о
испуњености техничких спецификација – понуђених добара, приказан на начин из кога се
јасно може утврдити усаглашеност понуђених добара са Техничком спецификацијом;
10. Банкраска гаранција за озбиљност понуде (у форми из Обрасца Образац V-8
или другој форми која садржи све податке наведене у Обрасцу Образац V-8);


















Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако
да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови,
односно прилози.
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко
других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио. У том
случају ће такве исправке бити оверене иницијалима особе или особа које су потписале
понуду и печатом понуђача.
(3)
ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).
(4)
ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
(5)
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Контрола летења Србије и
Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република
Србија, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку – 8/Д/20 - Систем за дојаву и гашење пожара - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку – 8/Д/20 - Систем за дојаву и гашење пожара - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку – 8/Д/20 - Систем за дојаву и гашење пожара - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – 8/Д/20 - Систем за дојаву и гашење пожара НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.


















































По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.








(6)
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У
случају да Понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда Понуђача у којој се
појављује биће одбијена.
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У Обрасцу понуде (Образац V-1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.













(7)
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац V1б) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.










Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Наручилац ће укупну цену уплатити директно изабраном Понуђачу, без обзира на проценат
укупне вредности набавке коју је изабрани Понуђач поверио подизвођачу.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора Наручилац претрпео знатну штету. У том случajу Нaручилaц ће oбaвeстити
oргaнизaциjу нaдлeжну зa зaштиту кoнкурeнциje.







У случају понуде са подизвођачем све обрасце потписује и оверава понуђач, изузев Обрасца
V-1б и Обрасца V-5a из поглавља који, поред понуђача, потписује и оверава и сваки
подизвођач у своје име.
(8)
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача у виду заједничке понуде. У складу са чланом 81. Закона
о јавним набавкама, саставни део заједничке понуде је Споразум15 којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред Наручиоцем и
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.






Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци
одговара
задруга
и
задругари
у
складу
са
законом.
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.







У случају заједничке понуде, све обрасце потписује и оверава члан Групе понуђача који је
одређен као Носилац посла у Споразуму чланова групе понуђача, изузев Обрасца V-1a,
Обрасца V-4 и Обрасца V-5 који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у
своје име.
Изјаву из Обрасца V-7 даје најмање један члан групе понуђача који испуњава тражене услове
у вези са капацитетима. Ако услов испуњавају заједно Изјавe морају бити потписане и оверене
печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача који делимично
испуњава капацитет, при чему ће у Обрасцу V-7 бити попуњен само део услова који тај члан
групе понуђача испуњава.
















(9)
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1 Начин плаћања


Укупна цена ће бити плаћена сукцесивно, за сваку локацију посебно,након целокупне
испоруке, у року који понуђач наведе у Обрасцу понуде (не може бити краћи од 15 нити
дужи од 45 дана) – Образац V-1, а након испостављања исправних фактура и Записника
о коначном пријему за сваку локацију посебно потписаног од стране овлашћеног лица
Наручиоца.
У понуђену цену су укључени сви трошкови који се односе на реализацију предметне
јавне набавке, укључујући и све зависне трошкове, све пратеће услуге и материјале и
трошкове превоза до одредишта – Копаоник и Вршац.
9.2 Рок за испоруку добара
Рок испоруке уписује Понуђач и не може бити дужи од 180 календарских дана од датума
ступања уговора о јавној набавци на снагу.
Под испоруком добара се подразумева набавка, уградња, инсталација и пуштање у рад
система за дојаву и гашење пожара.
9.3 Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају
истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење
рока важења понуде, не може мењати понуду.
9.4 Гарантни рок
Гарантни рок уписује Понуђач и не може бити краћи од 24 месеца од датума потписивања
Записника од коначном пријему.




(10)
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Понуђачи понуђену цену изражавају као укупну цену у динарима, без и са порезом на додату
вредност у Р. Србији, на основу количина из Спецификације, са урачунатим свим трошковима
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир укупна цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. ЗЈН.



(11)
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Банкарска гаранција за озбиљност понуде















Понуђач је у обавези да уз понуду достави Наручиоцу као финансијску гаранцију за озбиљност
понуде неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за озбиљност понуде плативу на први
позив и без приговора. Банкарска гаранција треба да буде издата најмање у износу од 1%
укупне понуђене цене без ПДВ-а.
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Наручилац може да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде у случају да понуђач
повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у обрасцу
за понуду или ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца у
току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор. Банкарска гаранција
за озбиљност понуде ће бити са роком важења не краћим од 30 дана од дана истека рока
важења понуде.
Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за озбиљност понуде у следећим случајевима:
1. Уколико понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде који је дефинисан од
стране Понуђача у обрасцу понуде;
2. Уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор
о јавној набавци и
3. Уколико изабрани понуђач не поднесе гаранције из уговора у складу са конкурсном
документацијом.
Гаранцију за озбиљност понуде се доставља у форми из Обрасца V-8 или некој другој форми
која садржи све податке наведене у Обрасцу V-8. Трошкове банкарске гаранције за озбиљност
понуде сноси Понуђач. Рок важења гаранције не може бити краћи од 30 дана од дана истека
рока важења понуде.
Гaрaнциja зa oзбиљнoст пoнудe сe дoстaвљa у oригинaлу, у зaтвoрeнoj плaстичнoj фoлиjи (кoja
сe нпр. нa врху зaтвoри нaлeпницoм нa кojoj je стaвљeн пeчaт пoнуђaчa) и увeзaнa у цeлину да
чини сaстaвни део пoнудe. Гaрaнциja нe смe бити ни нa кojи нaчин oштeћeнa (бушeњeм и сл.).
Укoликo гaрaнциja зa oзбиљнoст пoнудe ниje дoстaвљeнa нa прoписaн нaчин, Наручилац


Банкарска гаранција за добро извршење посла
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од датума пoтписивaњa угoвoрa oд стрaнe
oбe угoвoрнe стрaнe, наручиоцу достави безусловну банкарску гаранцију за добро извршење
посла, плативу на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у
висини од 10.00% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења који је 30 дана
дужи од датума потписивања последњег записника о коначном пријему и предаје рачуна за
последњу локацију. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац или мањи износ од оног који одреди
наручилац.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.





Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року
Изабрани понуђач се обавезује да на дан подношења рачуна, а након пoтписивaњa Записника
о коначном пријему, наручиоцу достави безусловну банкарску гаранцију за отклањање грешака
у гарантном року, плативу на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у
гарантном року издаје се у висини од 10.00% од укупне вредности уговора без ПДВ и траје до
датума који је 5 дана дужи од датума истека гарантног рока у складу са уговором. Поднета
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које
одреди наручилац или мањи износ од оног који одреди наручилац.





























(12)
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
(13)
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Није примењиво.
(14)
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА И КОМУНИКАЦИЈА
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Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште,
електронске поште или факсом, у свему у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Заинтересована лица могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему могу да укажу наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуде, путем електронске поште: e-mail:
tender@smatsa.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07,30 до 15,30 часова.
Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана
биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана. Сви захтеви за додатне
информације, појашњења и комуникацију морају бити обележени називом јавне набавке за
коју се захтев подноси, нпр. „Захтев за додатним информацијама за ЈН 8/Д/20.“
Наручилац ће у року од 3 дана по пријему захтева, објавити одговор на Порталу јавних
набавки (http://portal.ujn.gov.rs) и на својој интернет страници (www.smatsa.rs).
Понуђачима се препоручује да прате сва обавештења, појашњења и измене које се
објављују на наведеним страницама. Тражење додатних информација и појашњења
телефоном није дозвољено.


(15)
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу код понуђача, односно
његовог подизвођача.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправку рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике
између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се Понуђач не сагласи са
исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.































(16)
КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА








Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
(17)
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе лице наведено у члану 148. Закона о јавним
набавкама, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама које регулишу поступак заштите
права
понуђача
(чланови
148-159
Закона
о
јавним
набавкама).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, a копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на e-mail: tender@smatsa.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се шаље путем електронске поште радним данима (понедељак – петак) у
времену од 08,00 до 16,00 часова. Захтев за заштиту права примљен после наведеног
времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег
радног дана.
















Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs)
и својој интернет страници (www.smatsa.rs), најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.
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17.1 Рокови за подношење захтева за заштиту права
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка или садржина конкурсне
документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у слкаду са чланом 63. став 2. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из претходног става сматраће се благовременим
уколико
је
поднет
најкасније
до
истека
рока
за
подношење
понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок
за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149 став 3. и 4., а подносилац
захтева га није поднео пре исткеа тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
17.2 Обавезни елементи захтева за заштиту права
Захтев за заштиту у складу са чл. 151 Закона мора да садржи следеће елементе:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе;
7) потпис подносиоца.





17.3 Такса у поступку заштите права
Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156.Закона на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу
наручиоца пре отварања понуда .
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора, одлуку о обустави поступка
јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о
додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара ако збир процењених
вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000 динара, односно такса износи
0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене
цене понуђача којима су додељени уговори, ако је та вредност већа од 120.000.000 динара
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17.4 Упутство за уплату таксе из Републике Србије
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу из тачке 17.3. Као доказ о уплати таксе, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога
(3) износ таксе чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: ЈН 8/Д/20;
(7) сврха: ЗЗП Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд ЈН Систем за
дојаву и гашење пожара;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који
се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
17.5 Упутство за уплату таксе из иностранства
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може да се изврши
на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор.
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: Народна банка Србије (НБС) 11000 Београд, ул. Немањина бр.
17 Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: Министарство финансија Управа за трезор ул. Поп
Лукина бр. 7-9 11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о
плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): – број у поступку јавне
набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне
набавке - Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд ЈН 8/Д/20 Систем за
дојаву и гашење пожара.Детаљно упутство за уплату таксе, као и примери правилно
попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос се могу наћи на е-адреси:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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(18)
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће понуђачу којем је додељен уговор доставити на потписвање уговор о јавној
набавци у складу са моделом уговора из Поглавља VI, у року од осам дана од дана протека
рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије
да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу потписане примерке уговора у року од 15
(петнаест) дана од дана пријема уговора, односно, од дана када га је Наручилац позвао да
закључи уговор. Уколико не достави уговор у остављеном року, сматраће се да је одбио да
га потпише и Наручилац га може уписати у регистар понуђача са негативним референцама,
осим у случају постојања оправданих разлога за кашњење о чему ће обавестити Наручиоца
писаним путем.
У случају да је у поступку јавне набавке поднета само једна понуда, наручилац може
закључити уговор са понуђачем којем је додељен уговор и пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права.
(19)
ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Од понуђача се очекује да прегледа сва документа, да пажљиво проучи све инструкције,
обрасце, одредбе и технички део конкурсне документације, и да по истима поступи.
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) није благовремена;
2) поседује битне недостатке, односно:
а) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; б) понуђач не докаже да
испуњава додатне услове;
в) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
г) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
д) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама;
3) не испуњава све Техничке спецификације;
4) ограничава права наручиоца;
5) условљава права наручиоца;
6) ограничава обавезе понуђача;
7) прелази процењену вредност јавне набавке.
Наручилац може да додели уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од
процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су
понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.
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Модел споразума је дат у Поглављу VIII конкурсне документације.
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VIII СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ








Овим споразумом се чланови групе понуђача (у даљем тексту:чланови групе понуђача)
који су поднели заједничку понуду, и коју чине:
Ред.
бр.

Пословно име или скраћени назив понуђача

Адреса понуђача

1.
2.
3.
4.
5.
међусобно и према наручиоцу обавезују да изврше јавну набавку ЈН 8/Д/20 - Систем за
дојаву и гашење пожара


Члан 1.
Сви чланови Група понуђача су сагласни да одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
Члан 2.
Сви чланови Група понуђача се обавезују да ће:
1. члан групе понуђача наведен под редним бројем 1, бити носилац посла, односно
који ће поднети понуду и који ће заступати Групу понуђача пред наручиоцем;
2. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број из
Табеле), поднети захтев за заштиту права и који ће заступати Групу понуђача
пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима набавки;
3. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број из
Табеле), потписати уговор и анексе;
4. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број из
Табеле), доставити тражена средства обезбеђења;
5. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број)
издати рачун и сва плаћања ће се извршити на његов рачун бр.
_____________________________ (уписати број рачуна), отворен у банци
_____________________________ (уписати назив банке)
6. чланови Групе понуђача имати следеће обавезе за извршење уговора:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 1.:
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члан групе понуђача наведен под редним бројем 2.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 3.:





члан групе понуђача наведен под редним бројем 4.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 5.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 6.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 7.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 8.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 9.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 10.:

За члана групе под редним бројем 1: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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За члана групе под редним бројем 2: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 3: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 4: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 5: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 6: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 7: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 8: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 9: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 10: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)



датум: ______________
место: _______________
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