ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

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 поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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 предметa јавне набавке су добра:
Предмет јавне набавке је набавка биоцидног препарата за сузбијање одраслих форми комараца и крпеља са земље, хладним замагљивањем из УЛВ уређаја на бази активне
супстанце делтаметрин.
Препарат (биоцид) са активном супстанцом делтаметрин је течна концентрована емулзија, еколошки прихватљив и без мириса, са смањеним иритацијама и утицајима на
животну средину. Такође, представља незапаљиву формулацију.
Препарат се може примењивати у присуству животиња и људи, јер је ниско токсичан за сисаре.
Препарат који се набавља у количини од 3.680 литара на бази активне супстанце делтаметрин, је препарат који садржи минимум 2% активне супстанце делтаметрин. Од
наведене количине препарата, на бази активне супстанце делтаметрин се справља радни раствор са водом у количини од најмање 36.800 литара радног раствора.
Препарат на бази активне супстанце делтаметрин који садржи минимум 2% активне супстанце делтаметрин се користи апликацијом из УЛВ уређаја и мора бити у УЛВ
формулацији која не оштећује уређаје, резервоаре и несметано се апликује кроз УЛВ дизне, односно не доводи до запушавања УЛВ дизни и стварања наслага на ситу
филтера, зидовима резервоара и пратећим инсталацијама уређаја, капиларним цевима и електромагнетном вентилу, односно препарат мора да омогући несметан рад
уређаја, УЛВ генератора аеросола.

Назив и ознака из општег речника набавке: Засићени циклични угљоводоници, шифра 24321120.

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

/
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
/

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
/

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
/

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:
/

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
/

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
/

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети у
електронској форми на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке (portal.ujn.gov.rs), на
Порталу јавних набавки Града Београда (https://nabavke.beograd.gov.rs) и на интернет
страници наручиоца (www.biocidi.org.rs).

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
/

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач подноси понуду непосредно на писарници или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом на адресу
наручиоца: Завод за биоциде и медицинску екологију, 11030 Београд, Требевићка бр 16, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку ДОБАРА –
Куповина биоцидног производа на бази активне супстанеце делтаметрин, ЈН Д-4/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда мора бити затворена на такав начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Благовременим се сматрају понуде које су примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.
Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у Позиву за подношење понуда сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по
окончаном поступку јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнакoм да је поднета неблаговремено.
Рок за подношење понуде је: 25.06.2018. године до 10.00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Понуде ће бити отворене јавно 25.06.2018. године у 10,15 часова на адреси Наручиоца,
Завод за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка бр. 16, кацеларија број 24.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

У поступку јавног отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача, који су дужни да Комисији за јавну набавку, непосредно пре почетка јавног
отварања понуда, предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда које мора бити
оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране
одговорног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке:

25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:

Марија Мркић и Гордана Диковић-Јовановић, факс
011/30-54-044

Остале информације:
/

