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Изградња

IВрши се друга измена и допуна конкурсне документације отвореног поступка јавне
набавке бр 66/19 – Изградња делаводоводнемреже у Јабучју, и то на странама40 и
41. конкурсне документације, у делу Образац техничке спецификације са структуром
понуђене цене, редни број 5.66. тако што сереч „Nabavka, transport i montaža teških
liveno-gvozdenih poklopaca JUS M.J6.226 zajedno sa ramom, za saobraćajno
opterećenje od 400 kN. Poklopci se ugrađuju tako da im gornja površina bude u ravni
trotoara u svemu prema detalju iz projekta.Ugradnja antivandal senzora sa opremom za
obaveštenje preko scade.“ мења и гласи: „Nabavka, transport i montaža teških livenogvozdenih poklopaca JUS M.J6.226 zajedno sa ramom, za saobraćajno opterećenje od
400 kN. Poklopci se ugrađuju tako da im gornja površina bude u ravni trotoara u svemu
prema detalju iz projekta. Ugradnja antivandal senzora ispod poklopca, povezan GPS
sistemom sa opremom za obaveštavanje preko Scade tehnicke karakteristike antivandal
senzora minimum 7000 mAh@3.6V, ER18505M, kontrolor STM32,3bit ARM, nivo zaštite
IP68. Za zahtevane senzore obavezno u ponudi priloziti katalog proizvodjaca ponudjenog
antivandal senzora kao I atestnu dokumentaciju“ и редни број 5.67 тако што се реч
„Nabavka I ugradnja antivandal senzora na C.S. i rezervoaru Jabučje sa povezivanjem
preko scade na postojećim poklopcima.“ мења и гласи: „Nabavka I ugradnja antivandal
senzora ispod poklopca, povezan GPS sistemom, na C.S. I rezervoar u Jabučje sa
povezivanjem preko Scade na postojećim poklopcima. Tehnicke karakteristike baterije
minimum 7000 mAh@3.6V, ER18505M, kontrolor STM32,3bit ARM,nivo zaštite IP68. Za
zahtevane senzore obavezno u ponudi priloziti katalog proizvodjaca ponudjenog
antivandal senzora kao I atestnu dokumentaciju“
II На основу горе наведених измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку
отвореног поступка јавне набавке бр 66/19 – Изградња делаводоводнемреже у
Јабучју, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда до 10.10.2019. године до
12:00 часова.
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