ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Назив наручиоца:

Институт БиоСенс - Истраживачко-развојни институт за
информационе технологије биосистема

Aдреса наручиоца:

Др Зорана Ђинђића 1, 21101 Нови Сад

Интернет страница наручиоца: http://www.biosense.rs/index.php/sr/javne-nabavke
Врста наручиоца:

Остало

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:
Лабораторијска и техничка опрема
Ознака и назив из општег речника набавке:
Назив и ознака из општег речника набавке:
38000000 – Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара)
31710000 – Електронска опрема
31600000 – Електрична опрема и апарати
31712000 – Микроелектронске машине и апарати и микросистеми
38540000 – Машине и апарати за испитивање и мерење
38570000 – Инструменти и апарати за регулацију и контролу
42931100 – Лабораторијске центрифуге и прибор
42122500 – Лабораторијске пумпе и прибор
38100000 – Навигациони и метеоролошки инструменти
38400000 – Инструменти за проверу физичких својстава
38410000 – Инструменти за мерење
38600000 – Оптички инструменти
38900000 – Разни инструменти за мерење или испитивање
42990000 – Разни уређаји за посебне намене
35125100 – Сензори
31731100 – Модули
32000000 – Радио, телевизијска, комуникациона и сродна опрема
32510000 – Системи за бежичну телекомуникацију

Оквирни датум објављивања позива за
подношење понуда и за закључење уговора:

Број уговора које наручилац намерава закључити:

01.02.2019.
01.12.2019.

више уговора по партијама односно
појединачними поступцима

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
Неће се спроводити резервисана јавна набавка.

Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум:

Адреса и интернет адреса 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:

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде (www.poreskauprava.gov.rs).
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и
заштите животне средине (www.merz.gov.rs).
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).

Остале информације:

