ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на огласот од основниот договор 10/2015

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и
со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
I.1.2) Адреса: ул.„Орце Николов“ бр.138 Скопје
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ана Ќурапова Иванова Адреса на е-пошта: ana.curapova@adsdp.mk Телефон/Факс:
2633944/
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности Домување, градежништво и транспорт

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Непредвидени работи за изградба на објект Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско
подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје
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: Објект
Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не
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: Изведба на непредвидени градежни работи
за изградба на објект Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град СкопјеМал Ринг во Скопје и тоа во делот на подготвителни работи, земјени работи, бетонски и армиранобетонски работи, инсталатерски работи и др. во фаза водовод и канализација и машинство.
II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): Не
II.8) Дали предметот на набавката е делив: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Времетраење на договорот:
30 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:
за набавка на непредвидени работи
III.2) Меѓународна објава: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Не
III.5) Дали е спроведена електронска аукција? Не
III.6) Дали е спроведено поднесување на конечна цена? 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: 05.06.2017
IV.1.2) Број на договорот / фактурата 18-5739/1
IV.1.3) Број на добиени понуди: 1
IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот
Име на носителот на набавката: Друштво за производство,трговија градежништво и услуги ДЕКОН-КОМ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Адреса на носителот на набавката: ул.Анастас Митрев бр.27-2/25
Град или населено место: Скопје
Држава: Република Македонија
IV.3) Информации за вредноста на договорот
IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 4.130.000,00
IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: 3.774.713,26
IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 08.06.2017

ДЕЛ V: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР
Реден
број

Вид на постапка

Назив на носителот на набавката

1

Отворена постапка

Друштво за производство,трговија
градежништво и услуги ДЕКОНКОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

2

Постапка со
Друштво за производство,трговија
преговарање без
градежништво и услуги ДЕКОНпретходно
објавување на оглас КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

на
Предмет на договорот Вредност
склучениот
за јавна набавка
договор со ДДВ
Градежни работи за
изградба на објект
Државни институции
ГП 7.1.1 ДУП
612.902.378,00
Централно градско
подрачје на Град
Скопје-Мал Ринг во
Скопје.
Непредвидени работи
за изградба на објект
Државни институции
ГП 7.1.1 ДУП
3.774.713,26
Централно градско
подрачје на Град
Скопје-Мал Ринг во
Скопје
616.677.091,26
Вкупно:
Проценета вредност 512.946.000,00
на набавката со
ДДВ:
612.902.378,00
Променета
проценета вредност
на набавката со

ДДВ:

