ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПИЈАЦА - ВЕЛЕТРЖНИЦA – ПРВА ФАЗА
СПОЉНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
СПОЉНА НН МРЕЖА
Све радове треба понудити комплетно-дакле
набавка, испорука, полагање, повезивање и
пуштање у исправан рад.
Опрему нудити комплетно.
Ситан инсталациони материјал урачунати у
позицију (папучице, завртње, подлошке,
натписне плочице, као и инсталационе кутије,
гипс и сл.)
Сва опрема мора бити једнозначно и трајно
обележена гравираним плочицама, а каблови
кабловским таблицама
Сва уграђена опрема мора да поседује
одговарајући атест.
При давању понуде имати у виду да се
постојеће инсталације не смеју ни на који
начин угрозити.
Тачне дужине каблова пре уградње утврдити
мерењем на лицу места.
Р.БР.
ОПИС
1 Трасирање рова.
W12-DEA, W13-DEA
2 Ручни ископ и затрпавање рова са набијањем
у слојевима од по 20цм у земљи треће
категорије. Обрачун се врши по дужном метру
рова. Димензије рова су:
W12-DEA, W13-DEA
< 0,4x0,8м
3 Испорука и уградња песка:
W12-DEA, W13-DEA
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4 Испорука и полагање кабловског вода 1 kV у
већ ископан ров и кроз заштитне цеви.
Комплет са увезивањем у ССРО и разводним
орманима/ таблама и обележавање на
крајевима ознаком (плочицом) за кабловску
завршницу.
Обрачун по метру дужном положеног кабла.
Кабловски вод је типа:

W10-DEA=PP00-A-Y:5x10mm2
W11-DEA=PP00-A-Y:5x10mm2
W12-DEA=PP00-A-Y:5x10mm2
W13-DEA=PP00-A-Y:5x10mm2
5 Набавка и постављање пластичне траке за
упозорење на присутност енергетског кабла у
земљи
W12-DEA
W13-DEA
6 Постављање кабловских ознака на бетонском
темељу за реглисане терене према ознакама
на цртежу:
W12-DEA, W13-DEA
правац трасе
скретање трасе
7 Израда геодетског снимка трасе положених
каблова. Обрачун по метру дужном
W12-DEA, W13-DEA
8 Испорука и уградња унутар постојећег
слободностојећег разводног ормана ССРО-Б-а
димензија следеће опреме:
растављач са НВ осигурачима, трополни,
100/25А
остали материјал потребан за ожичење
новопројектоване опреме
9 Испорука и уградња унутар постојећег
слободностојећег разводног ормана ССРО-К-а
димензија следеће опреме:
растављач са НВ осигурачима, трополни,
100/25А
остали материјал потребан за ожичење
новопројектоване опреме
10 Чишћење градилишта, одвоз вишка земље и
шута на депонију у кругу од 10км, а коју
одреди Инвеститор.
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11 Израда пројекта изведеног објекта и предаја
Инвеститору у штамапној форми 2ком и у
електронској форми (на CD-у) у 1 примерку.
12 Испитивање кабловског вода и издавање
атеста од стране овлаштеног предузећа.
13 Испитивање разводних ормана и издавање
атеста од стране овлаштеног предузећа.
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