ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас: 58/2017

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Македонска академија на науките и уметностите
I.1.2) Адреса: Бул. Крсте Мисирков бр.2
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ана Соколовска Адреса на е-пошта: sokolovska@manu.edu.mk Телефон/Факс:
3235400/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од
Законот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Реагенси и китови за спроведување на анализи со микроарејна технологија, компатибилни со High –
Res – Microarray Scanner System, Agilent Technologies (или еквивалент)
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.115.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: МАНУ
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не
II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
II.7) Дали предметот на набавката е делив: Да
Дел
Опис на делот за набавка
број
Комплет на реагенси и чипови потребни за микроарејна компаративна ДНК хибридизација за минимум
48 анализи (12 слајда по 4 хибридизирачки ереи) со резолуција од минимум 4x180K, компатибилни со
1
G2565CA Microarray Scanner System со SureScan High Resolution Technologies или еквивалент, кои
содржат специфично дефинирани проби за детекција на варијации во бројот на копии (CNVs)

Дел
Опис на делот за набавка
број
Комплет за заштита на слајдови за микроарејна хибридизација од озон со минимум 25 покривачи
2
компатибилен со апарат High-Res-Microarray Scanner System, или еквивалент
Раствор за стабилизирање на микрочипови и сушење после постапка на отстранување на
3 нехибридизирани и парцијално хибридизирани обележани DNA примероци од површината на аCGH
микрочипови
ацетонитрил, ACS Grade, или еквивалент - со минимум 99.5%, во пакување од минимум 250мл до
4
максимум 1 литар
Комплет реагенси и чипови компатибилни за Биоанализатор 2100 (2100 Bioanalyzer system), или
5 еквивалент, за анализа и квантификација на вкупна RNA и mRNA со концентрација од 25 до 500 ng/µL,
за минимум 300 мерења,
II.8) Рамковна спогодба: Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.2) Електронска постапка? Да
III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да
IV.1.2) Гаранција на понудата: Не
IV.1.3) Изјава за сериозност: Да
IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00 %]
IV.1.5) Авансно плаќање: Не
IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на
договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за доставување на понудите
V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 27.11.2017 во 10:00 часот
V.2.2) Период на важност на понудата: 90 денови
V.1.3) Краен рок за поставување прашања: 24.11.2017 15:30
V.2) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите
27.11.2017 во 10:00 Место: МАНУ
V.3) Дополнителни информации
V.4) Датум на објава: 15.11.2017

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

