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:Елена Ангеловска - Атанасовска Адреса на епошта:elena.atanasovska@mtc.gov.mk Телефон/Факс:+ 389 2 3145 530/3 226 392
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:
Санација на внатрешна инсталација за снабдување со топлинска енергија во објект – управна
зграда на Министерството за транспорт и врски на ул. Плоштад Црвена Скопска Општина бр.4

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на
работите:
Министерство за транспорт и врски

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:

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:
3 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 причини од крајна итност предизвикани од настани кои договорниот орган не можел да ги
предвиди и да му се припишат како пропуст, не може да се примени рокот за објавување на
отворена постапка, ограничена постапка, постапка со барање за прибирање на понуди или постапка
со преговарање со претходно објавување на оглас

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:
Министерството за транспорт и врски како орган на државна управа согласно Законот за
организација и работа на органите на државната управа (“Сл. весник на РМ” бр. 58/2000, 44/02 и
82/08) мора непречено и постојано да ги врши своите функции. Во просториите на министерството
воопшто нема дистрибуција на топлинска енергија почнувајќи од 01.02.2011, во период на дневни
температури во ранг од -10 до 0 Целзиусови степени. Согласно Законот за работни односи,
Министерството е должно да им обезбеди соодветни минимални услови за работа на вработените.
За оваа состојба, Министерството за транспорт и врски е известено со допис бр.03-1691/1 од
01.02.2011 година доставен од страна на Друштво за дистрибуција на топлинска енергија
„Дистрибуција на топлина ДООЕЛ„ Скопје, во кој известуваат дека поради постоење на дефект на
дел од внатрешната инсталација во објект – управната зграда на Министерството пропратен со
зголемено количество на загубена вода, прекината е испораката на топлинска енергија. Воедно
Министерството до сега немало евидентирани проблеми со топловодната мрежа, ниту било какво
известување од дистрибутерот за топлинска енергија за потенцијални проблеми или барање за
преземање на превентивни мерки. Поради наведените причини невозможно е да се примени рокот
за објавување на отворена постапка, ограничена постапка, постапка со барање за прибирање
понуди или постапка со преговарање со претходно објавување на оглас, поради што неопходно се
појавува потребата да се изврши санација на постојниот дефект во што пократок временски рок
заради обезбедување на нормално фунционирање на внатрешната инсталација за снабдување со
топлинска енергија односно непрекината испорака на топлинска енергија во просториите на
Министерството за транспорт и врски

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? Да

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: 11.02.2011

IV.1.2)Број на добиени понуди: 1
Највисока добиена понуда: 128385,00 ден. Најниска добиена понуда: 128385,00 ден.

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот
Име на носителот на набавката: „ТОПЛИФИКАЦИЈА ОДРЖУВАЊЕ„ АД
Адреса на носителот на набавката: ул.Лондонска бр.бб
Град или населено место: Скопје Држава: МКД

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 165000 ден.

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : 151494 ден.

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 23.01.2012

