ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1)Податоци за договорниот орган
I.1.1)Назив на договорниот орган:Министерство за транспорт и врски
I.1.2)Адреса:ул. Даме Груев 6
I.1.3)Град и поштенски код:Скопје 1000
I.1.4)Интернет адреса:www.mtc.gov.mk
I.1.5)Лице за контакт:Борче Размоски Адреса на е-пошта:borce.razmoski@mtc.gov.mk
Телефон/Факс:02 3145 445/3 226 392
I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:
Услуга за вршење проектантски надзор над надградба и реконструкција на објект - управна зграда
на Министерството за транспорт и врски

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга: бр.12
Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно
планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички
советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на
работите:
Министерство за транспорт и врски ул.Црвена Скопска Општина број 4 (Даме Груев бр.6)

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не

II.5)Групна набавка: Не

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
Јавната набавка се спроведе со постапка со преговарање без преходно објавување на оглас кога
од причини врзани за заштита на ексклузивните права (патенти и слично), договорот може да го
изврши само одреден економски оператор. - Имено, Министерството за транспорт и врски по
објавен оглас за доделување на договор за јавна набавка со број 62/10 за изработка на
документација на ниво на Идеен, Основен и Изведбен проект за објект Управна зграда на
Министерството за транспорт и врски во Скопје, локација: Центар-Мал Ринг, КП 9513 КО Центар 1,
склучи договор за изработка на проектна документација со архивски број 46-526/9 од 30.12.2010
година со економскиот оператор “УКИМ Градежен Факултет“-Скопје. Поради многубројните
технички и инжинерски стандарди, веќе изработениот проект од нивна страна кои вклучува
одредени пресметки и премери за конструктивни позиции на Управната зграда на Министерството
за транспорт се предлага да се спроведе постапка со преговарање. Исто така, Министерството за
транспорт и врски склучи договор за ревизија на документација на ниво на Идеен, Основен и
Изведбен проект за објект Управна зграда на Министерството за транспорт и врски во Скопје,
локација: Центар-Мал Ринг, КП 9513 КО Центар 1 по спроведена јавна набавка број 14/2011, број
49-114/8 од 07.04.2011 со економскиот оператор Хидро градежен инжинеринг - Скопје.
Имајќи во предвид дека наведените економски оператори најдобро се запознаени со проектите за
надградба, од една страна како и неопходноста од давање на брзи решенија бидејќи објектот е во
градба и природата на работите и фактичката ситуација го налагаат тоа, Министерството за
транспорт и врски предлага да се спроведе постапка со преговарање со наведените економски
оператори.

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив: Не

II.9)Рамковна спогодба: Не

II.10)Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
или 365 денови

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка: Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:
кога од технички или уметнички причини, односно од причини врзани за заштита на ексклузивните
права (патенти и сл.), договорот може да го изврши само одреден економски оператор

III.2)Меѓународна објава: Не

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: Најниска цена

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење
на електронски средства? Не

III.5)Дали била користена електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: 05.06.2013

IV.1.2)Број на добиени понуди: 1
Највисока добиена понуда: 250000,00 ден. Најниска добиена понуда: 250000,00 ден.

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот
Име на носителот на набавката: Градежен факултет Скопје Универзитет Св.Кирил и Ме
Адреса на носителот на набавката: бул.Партизански одреди 24
Град или населено место: Скопје Држава: Македонија

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 250000 ден.

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : 295000 ден.

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 04.07.2013

