
ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 00924/2020

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 9 став 1 алинеја б) од
Законот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Китови и реагенси потребни за генетско тестирање на Transthyretin фамилијарни амилоидни
невропатии (TTR-FAP) и Гошеова болест

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 167.736,00

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:
ИЦГИБ „Георги Д. Ефремов“ при МАНУ

II.3) Секторски договор Не

II.4) Централно тело Не

II.5) Групна набавка Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис
24000000-4 Хемиски производи
33000000-0 Медицинска опрема, фармацевтски и производи за лична нега



II.9) Делива набавка Да

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: Сите делови

Дел
бројОпис на делот за набавка

1
Дел 1 - Универзален мастер микс за полимераза верижна реакција во реално време. Да користи пасивна
референтна боја со максимум емисионен спектар на 600 нано метри и да е компатибилен со Real-Time
7500 систем за умножување во реално време во пакување од минимум 5 ml, или еквивалент

2
Дел 2 - Кит за реверзна транскрипција на микроРНК со сите потребни реагенси (пуфер, ензим Multiscribe
Reverse Transcriptase, RNase inhibitor, dNTP сет) за изведување на реакцијата на реверзна тракскрипција
TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit, 1000 Rn, или еквивалент

3
Дел 3 - Есеј за детекција на МикроРНК miRNA, содржи прајмери за реверзно-транскрипциски ПЦР и
ПЦР во реално време за умножување на зрели микроРНК, TaqMan MicroRNA Assay, Type mature miRNA,
или еквивалент

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди Не

II.12) 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: Не

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 или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на
земјата каде што е регистриран



ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 06.02.2020 година во 09:00 часот

V.1.2) Краен рок за поставување прашања: 02.02.2020 година во 15:30 часот

V.1.3) Краен рок за одговор на прашања: 04.02.2020 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
06.02.2020 година во 09:00 часот , место:МАНУ, Скопје

V.4) Дополнителни информации

V.5) Датум на објава: 30.01.2020 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

Известувања за склучен договор
Известувања за измена за склучен договор:

ДЕЛ X: ИЗБРАНИ КАТЕГОРИИ НА КОИ И ПРИПАЃА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА

- Лекови, медицински/санитетски потрошен материјал, опрема, помагала и поврзани здравствени услуги

ДЕЛ XII : ГОДИШЕН ПЛАН НА ОГЛАСОТ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/1e6eabe7-dda0-4345-bf7e-a9ea00a721f9/44

