ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ʽ̡̛̪̹̯̦̭̌ ̱̪̬̌̏̌ ̨̛̪̹̯̦̖ ˀ̧̙̌̌

Адреса наручиоца:

˃̬̐ ˁ̨̖̯̏̐ ˁ̖̌̏ ̨̬̠̍ 33

Интернет страница наручиоца:

www.razanj.org

Врста наручиоца:

ʧ̡̬̭̌̔̌ ̛ ̨̡̛̪̹̯̦̭̌ ̱̪̬̌̏̌

Врста поступка јавне набавке:

ʿ̨̡̭̯̱̪̌ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ̥̣̖̌ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔

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:
Набавка дробилице за отпад,редни број у плану набавки 1.1.5/17.
Шифра из ОРН 42900000 – Разни уређаји опште и посебне намене, FC02 – За отпадни материјал, због непотпуне конкурсне документације.
Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за дробилицу – млин комуналног отпада, који је предмет јавне набавке не може да буде краћа од 12 месеци.
Захтеви у погледу начина,рока и услова плаћања
Дозвољено је авансно плаћање у висини од 80% од уговорене цене.
Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема исправне дробилице са свом траженом пратећом документацијом
Техничке карактеристике:
- Инсталирана снага најмање..............................................4 kw
- Димензије усипног коша најмање................500x700x500mm
- Димензије машине најмање.....................1017x500x1200mm
- Пречник ножева најмање.............................................165mm
- Дебљина ножа најмање.................................................10mm
- Број ножева по осовини најмање.................................11ком
Дробилица за отпад намењена је за дробљење и млевење; комуналног отпада биљног порекла (јабуке, крушке, лубенице, диње, шљиве, вишње, јагоде, краставац, купус, парадајз, лука, шаргарепе,
кромпир, брескве, кајсије, роткве, цвекле, зелене салате и друго), комуналног отпада животињског порекла (коске, кожа, хрскавице...), гране од дрвета како од сировог тако и од сувог, картона било
које дебљине и других материјала (пластике, гуме...). Млевени комунални отпад користи се даље у процесу производње хумуса.
Максималне димензије дробљења треба да буду 20 милиметара. Усипивање отпада у усипни кош дробилице треба да се врши ручно, најчешће из пластичних врећа у којима је исти складиран. Отпад
пролази кроз систем ножева који га дробе и исти се прихвата у посуду која се налази испод излазног левка на дробилици.
Дробилицу треба да покреће електромотор са редуктором. Мотор мора да има постављен фреквентни регулатор тако да је могуће кориговати брзину рада дробилице. Машина мора да буде
постављена на четири точка, тако да је обезбеђена њена мобилност према потребама производње.
Понудом је треба да обухвати и израду резервног левка за убацивање грана за дробљење. На улазном делу левка постављити армирану гумену завесу дебљине 10 mm, која обезбеђује безбедан
рад од случајног излетања иверја, а на излазном делу левка постављити вертикални и хоризонтални нож за дробљење грана.

Процењена вредност јавне набавке:

625.000,00 РСД без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

1 (једна) примљена понуда.
"МАТ-ИНГ ДОО"
Доња Малча бб,
18207 Малча

Разлог за обуставу поступка:
Понуђач није попунио модел уговора за дату набавку али га је уредно печатирао.Понуђач
није доставио и потврду банке о регистрацији менице као ни картон депонованих потписа за
добро извршење посла.

Када ће поступак бити поново спроведен:
ʿ̨ ̶̧̛̭̯̱̌ ̵̛̭̏ ̵̵̨̨̛̦̖̪̦̔ ̨̱̭̣̏̌

Остале информације:
/

