
 

 

 

  ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ

 

 Број на огласот за кој се однесува известувањето:  99/2014

 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:Град Скопје

I.1.2)Адреса:Бул. Илинден 82

I.1.3)Град и поштенски код:Скопје 1000

I.1.4)Интернет адреса:http://www.skopje.gov.mk

I.1.5)Лице за контакт:Иван Иванов Адреса на е-пошта:javninabavki@skopje.gov.mk
Телефон/Факс:3297-222/3297-292

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

  Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги

  ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ



II.1)Предмет на конкурсот:

  Реконструкција на фасади на постојни објекти во централното градско подрачје на градот Скопје
на бул. „Илинден“ – согласно графички прилог и тоа: Дел 1 - Објект бр.70, Дел 2 - Објект бр. 52,
Дел 3 - Објект бр. 50, Дел 4 - Објект бр. 48, Дел 5 - Објект бр. 44, Дел 6 - Објект бр. 42, Дел 7 -
Објект бр. 40, Дел 8 - Објект бр. 38, Дел 9 - Објект бр. 47, Дел 10 - Објект бр. 12а, Дел 11 - Објект
бр. 65 и Дел 12 - Објект бр. 63

II.2)Дали постапката е спроведена од Централно тело:  Не

II.3)Дали конкурсот е реализиран од група на договорни органи:  Не

II.4)Референтна номенклатура (ОПЈН):

  ДЕЛ III: ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЈДОБРО РАНГИРАН УЧЕСНИК/УЧЕСНИЦИ И НАГРАДИ

III.1)Број на учесници на конкурсот за избор на идејно решение: 5

III.2)Име/имиња на најдобро рангираниот учесник/учесници на конкурсот за избор на идејно
решение:

Име Презиме

Васил Велков (за дел 6-објект бр.42



 

III.3)Вредноста на наградата на конкурсот за избор на идејно решение (доколку е потребно):

Назив на наградата Вредност на наградата

награда за дел 6-објект бр.42 25000,00

III.4)Дополнителни информации (доколку е потребно):

  -за Дел 6 - Објект бр. 42 од Конкурсот е извршен избор и наградата му припадна на Конкурсниот
труд со работна шифра Кортекс 42.
-за Дел 1 - Објект бр.70, Дел 2 - Објект бр. 52, Дел 4 - Објект бр. 48, Дел 9 - Објект бр. 47, Дел 10 -
Објект бр. 12а, Дел 11 - Објект бр. 65 и Дел 12 - Објект бр. 63 Конкурсот е поништен од причини
што нема пристигнати трудови и
-за Дел 3 - Објект бр. 50, Дел 5 - Објект бр. 44, Дел 7 - Објект бр. 40 и Дел 8 - Објект бр. 38
Конкурсот е поништен од причини што сите пристигнати трудови и то: пристигнатиот труд за дел 3,
со работна шифра Кортекс 50, пристигнатиот труд за дел 5, со работна шифра Кортекс 44,
пристигнатиот труд за дел ,7 со работна шифра Кортекс 40 и пристигнатиот труд за дел 8, со
работна шифра Кортекс 38, не се во согласност со сите барања во конкурсот.
Предложените решенија естетски не ги задоволуваат зададените конкурсни барања и не ја запазува
амбиенталната средина на просторот, технички не задоволува односно не е планирана модуларнсот
во системите на фасадата со цел рационалност на изведбата и не е јасно дефинирано дали
посочените материјали и ново проектираните детали нема да ја оптеретат статиката на постојниот
објект со сопствената тежина.

III.5)Датум на првична објава на ЕСЈН:

  14.04.2015


