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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 култура

I.1.2) Адреса: Ѓуро Ѓаковиќ 61

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса: www.kultura.gov.mk

I.1.5) Лице за контакт: Јулијана Угриноска    Адреса на е-пошта: investicii@kultura.gov.mk   
Телефон/Факс: 023240519/02 3226 920

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Спорт и култура

ДЕЛ II:  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Дополнителни и непредвидени работи за изведување на градежно - занаетчиски работи со
ентериерна обработка за музејска поставка на објект Археолошки музеј во Скопје кои што не се
вклучени основниот договор бр.50-1754/22 од 18.04.2013 г.

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:
Скопје

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
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II.10) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 2 

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:
таквите работи или услуги, иако можат да се одделат од извршувањето на основниот договор, се
неопходни за неговото завршување

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:
Врз основа на претходно спроведена постапка за доделување на договор за јавна набавка
изведување на градежно-занаетчиски работи со ентериерна обработка за музејска поставка на
објект Археолошки музеј во Скопје, Министерството за култура како договорен орган, склучи
основен договор со најповолниот понудувач, изведувачот Група на понудувачи Градежно
трговското друштво Бетон Штип АД-Штип, и Друштвото за производство и трговија ДЕСИГН
ФАНАТАСИ ДООЕЛ–Скопје бр. 50-1754/22 од 18.04.2013 год. Дополнителните работи произлегоа
од следното: Надзорниот орган постапувајќи во согласност со член 6 алинеја 6 од Договор бр.50-
406/22 од 17.04.2013 година ги проучи проектите и констатира одредени недостатоци и
испуштени работи и со допис бр.47-2297/3 од 09.05.2013 година го извести Министерството за
култура. Имено истиот укажа дека по направената анализа на проектната документација за
термотехнички инсталации, односно доколку се изрелаксираат програмските барања во однос на
квалитетот на воздухот, Проектантите можат да применат друго техничко решение со кое што
нема да има измени, дислокации, демонтажи и сл. на веќе монтираната опрема. Сето ова
значително ќе влијае прво на Инвестицијата а потоа и на гаранциите по однос на опремата.

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:  25.02.2014

IV.1.2) Број на добиени понуди: 1

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот 
Име на носителот на набавката: Градежно трговско друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво
Штип 
Адреса на носителот на набавката: Ванчо Прке 119 
Град или населено место: Штип          Држава: Македонија

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 17800300,00 ден.
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IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : 16142132 ден.

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 09.04.2014


