ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 01829/2019

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:
Китови, реагенси и потрошен лабораториски материјал за протеомика
II.1.1) Објавување на проценета вредност Не
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:
ИЦГИБ „Георги Д. Ефремов“ при МАНУ
II.3) Секторски договор Не
II.4) Централно тело Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра
33000000-0

Опис
Медицинска опрема, фармацевтски и производи за лична нега

II.8) Делива набавка Да

Дел
Опис на делот за набавка
број
Дел 1 - Ацетонитрил со чистота поголема од 99.9%, префилтриран низ 0.2 μm или помал филтер,
1 катјонски траги (Mg) помалку од 0.02 mg/kg, тестиран за течна хроматографија под ултра висок притисок
во комбинација со масена спектрофотометрија, во количина од најмалку 1 L по пакување
Дел 2 - Трифлуорооцетна киселина со чистота поголема од 99.0%, префилтрирана низ 0.2 μm или помал
филтер, анјонски траги (сулфати) помалку од 50 mg/kg, катјонски траги (Tl) помалку од 0.05 mg/kg,
2
тестирана за течна хроматографија под ултра висок притисок во комбинација со масена
спектрофотометрија, во количина од најмалку 50 mL
Дел 3 - Мравска киселнина со чистота поголема од 98%, префилтрирана низ 0.2 μm или помал филтер,
анјонски траги (сулфати) помалку од 50 mg/kg, катјонски траги (Cа) помалку од 0.2 mg/kg, тестирана за
3
течна хроматографија под ултра висок притисок во комбинација со масена спектрофотометрија, во
количина од најмалку 50 mL
Дел 4 - Специфични предходно косо засечени типсови со должина од минимум 6.35 cm, димензии на
надворешен дијаметар од минимум 360 µm и на внатрешен дијаметар од минимум 20 µm, кои служат за
4
континуирано емитирање на наноспреј, наменети за масен спектрофотометар, сместени во пакување од
најмалку 5
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Набавки од мала вредност
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за сериозност: Да
IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00 %]
IV.1.3) Авансно плаќање: Не
IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на
договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.5) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран
како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна
набавка

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за доставување на понудите
V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 17.06.2019 година во 09:00 часот
V.1.2) Краен рок за поставување прашања: 13.06.2019 година во 15:30 часот
V.1.3) Краен рок за одговор на прашања 15.06.2019 година во 15:30 часот
V.2) Период на важност на понудата: 90 дена
V.3) 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
17.06.2019 година во 09:00 часот , место: МАНУ, Скопје
V.4) Дополнителни информации
V.5) Датум на објава: 06.06.2019 година

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

