
 

 

 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:

  Изработка на проект за доведување на системот за термотехнички инсталации со пратечка
електрика во состојба според пресметките од проектот за структурална акустика вклучувајќи го и
проектантскиот надзор за објект Македонска Филхармонија

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:
  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:

  во тендерската документација

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:
 80 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:
  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:
  Министерството за култура согласно склучениот Договор бр. 44-107/15 од 01.09.2009 год. со Muller
– BBM international GmbH има обезбедено Основен и Изведбен проект за просторна акустика и
градежна физика и за истите е добиена позитивна ревизија од избраниот надлежен субјект за
ревизија ИН – ПУМА ДОО – Скопје, заведена со наш бр. 44-6/77 од 19.03.2010 год. и бр. 44-6/97 од
09.04.2010 год. Акустичните параметри добиени од оваа проектна документација, потребно е да се
имплементираат во Изведбениот проект и тоа во архитектура, конструкции, термотехнички
инсталации, електротехнички инсталации и хидротехнички инсталации. Основниот и Изведбениот
проект за фазите се изработени од страна на проектантска фирма „Македонија Проект“ АД – Скопје
која согласно Договорот за дополнителни и непредвидени проектантски услуги бр. 44-5749/7 од
25.05.2012 год. ги имплементираше акустичните параметри во соодветните фази од Изведбениот
проект. Оваа проектна документација е ревидирана и е добиена позитивна ревизија. Изведбениот
проект за машински инсталации – дополна пригушување на систем за вентилација, е составен дел
од фазата термотехнички инсталации и истиот има негативна ревизија. Овој проект како составен
дел на проект за термотехнички инсталации се доработуваше, корегираше и поправаше
неколкупати од страна на проектантската куќа „Македонија Проект“ АД – Скопје и како процес
траеше неколку години. Последниот ревидентски извештај бр. 45 – 322/51 од 05.04.2012 година
повторно укажува на недоработен проект со директни забелешки во однос на неисполнувањето на
предвидените акустични параметри и бараната акустика особено важна за објект од ваков тип.
Неисполнувањето на акустичните барања, има импликации на функционалноста на објектот и
директно ја нарушува основната намена - а тоа е квалитетна изведба на музичките перформанси и
концертните изведби со одличен прием на музиката до слушателите. Согласно горенаведено и
согледувајќи ги сите околности, со цел за пристапување кон изведување на сите овие фази,
потребно е да се одстранат забелешките од ревидентскиот извештај со доработка на постоечката
проектна документација или да се изработи проект за доведување на системот за термотехнички
инсталации со пратечката електрика во состојба според пресметките од проектот за структурална
акустика, во кој ќе бидат имплементирани забелешките на постоечките проекти од ревизијата.
Според тоа Министерството за култура како инвеститор на овој објект, а согласно член 99 став 1
точка 4 алинеја 2 и став 2 од Законот за јавните набавки ќе спроведе постапка со преговање без
објавување на оглас, за набавка на дополнителни работи или услуги кои не се вклучени во
основниот договор, а кои поради непредвидени околности се нужни, под услов договорот да му се
додели на изведувачот на работите или давателот на услугите од основниот договор кога, таквите
работи или услуги, иако можат да се одделат од извршување на основниот договор, се неопходни
за негово завршување.

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: 29.11.2012

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: Muller-BBM International GmbH
 Адреса на носителот на набавката: Robert-Koch Strasse 11, 82152 Planegg, Germany
 Град или населено место: Планег  Држава: Германија

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 5073750,00 ден.

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : 4612500 ден.



 

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 28.12.2012


