ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

Адреса наручиоца:

11030 БЕОГРАД, ТРЕБЕВИЋКА БР. 16

Интернет страница наручиоца:

www.biocidi.org.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Опис предмета:
Предмет јавне набавке је куповина клопки за комарце, у количини од 39 комада од чега:
- 29 комада склапајућих клопки за комарце типа BG Sentinel или „одговарајуће“ са вентилатором са напајањем од 12V или
струјним адаптером 220 V /12 V. Припадајући вентилатор генерише струјање ваздуха које расипа атрактант и увлачи
комарце у мрежицу за сакупљање, а на отвору клопке треба да постоји сигурносни поклопац који у случају престанка рада
вентилатора спречава излазак комараца. Поклопац клопке треба да поседује отвор за доток CO2 или смештај неког другог
атрактанта и
- 10 клопки за комарце са сијалицом типа CDC светлосна клопка или одговарајућа са напајањем од 6V и сијалицом за
привлачење комараца. Клопка треба да поседује одвојиву посуду за сакупљање комараца као и штитник против падавина.
Назив и ознака из општег речника набавки: електрична опрема и апарати – 31600000, допунски речник: за лабораторијске
намене – ЛА21

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

820.420.00

1

Број примљених понуда:

- Највиша

820.420.00

- Најнижа

820.420.00

- Највиша

820.420.00

- Најнижа

820.420.00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.09.2017.

Датум закључења уговора:

08.09.2017.

Основни подаци о добављачу:
MILCOMMERCE LTD DOO, БЕОГРАД, ОТОНА ЖУЧАНЧИЋА БР. 21А

Период важења уговора:

до коначне испоруке, 23.10.2017. године

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

