
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:


	Blank Page

	Text1: ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
	Text2: 11030 БЕОГРАД, ТРЕБЕВИЋКА БР. 16
	Text3: www.biocidi.org.rs
	Text7: УСКЛАЂИВАЊЕ СА ЧЛАНОМ 63. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКА.НАРУЧИЛАЦ ЈЕ ИЗВРШИО ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ МАЊЕ ОД ОСАМ ДАНА ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА. 
	Text10: Место подошења понуда: Завод за биоциде и медицинску екологију, 11030 Београд, Требевићка 16.Време: 24.11.2017. године до 14,00 часова.
	Dropdown1: [Здравство]
	Text6: 17.11.2017. године
	Dropdown4: [Добра]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Опис предмета: Хидраулична преса за израду таблета које се користе у јавном здрављу и комуналној хигијени.Машина се користи за производњу таблета пречника до 100мм, дебљине до 50мм, применом притиска до 40т, од различитих гранулисаних и прашкастих материјала.Машина мора имати следеће техничке могућности:- да може производити таблете пречника до 100мм- да може производити таблете дебљине до 50мм- да може обезбедити дубину пуњења калупа до 150мм- да може обезбедити радни притисак од 42т до 45т на материјал који се таблетира- да може обезбедити променљивост притиска на различите материјале који се таблетирају- да у току радног сата произведе најмање 3000 таблета пречника 40мм и дебљине 10мм- да има напајање од 380V са адекватним електричним мотором, снаге од најмање 7Kw- машина мора бити у складу са свим битним захтевима за здравље и безбедност- да машина поседује оригиналну техничку документацију- да машина поседује упуство за употребу на српском језику- да машина поседује EC декларацију о усаглашености- да продавац машине гарантује за исту најмање 12 месеци од дана инсталирања- да продавац исту инсталира франко купац- да обезбеди сервис и резервне делове најмање 24 месеца након истека гаранције, по захтеву и на терет купца- да машина поседује пратећи сет калупа за таблетирање који испуњава следеће услове:1. да у току таблетирања производи таблете пречника 40мм и дебљине 10мм, заобљених ивица, скица у прилогу.2. да калуп буде израђен од материјала који може да трпи притисак од 42t DO 45t3. да калуп поседује адекватан CE сертификат за материјале од којих је израђен -    максималне димензије машине LxWxH = L(дужина) x W(ширина) x H (висина) (мм), 1800X1300X2100-    максимална тежина машине 1700 кгНазив из општег речника набавке: Хидрауличне пресе Ознака из општег речника набавке: - 42636100
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