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:

Рачунари и рачунарска опрема
Сервери и серверска опрема
Ознака и назив из општег речника набавке:
30200000 - Рачунарска опрема и материјал
48820000 - Сервери

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 на основу оквирног
споразума

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:
Предметни поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума између једног
наручиоца и једног или више добављача. На основу оквирног споразума Наручилац ће
добављачу спрам својих потреба издавати наруџбеницу која садржи све битне састојке
уговора. Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности јавне набавке, а
траје најдуже до истека периода од две године од дана закључења уколико је са једним
добављачем, односно три године са више добављача, у складу са Законом.

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:

