
 

 

 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

 Број на огласот за кој се однесува известувањето:  01/2010

 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија

I.1.2)Адреса:Кузман Јосифовски Питу бр.17

I.1.3)Град и поштенски код:Скопје 1000

I.1.4)Интернет адреса:

I.1.5)Лице за контакт:Соња Полизовска Адреса на е-пошта:Sonja.Polizovska@gs.gov.mk
Телефон/Факс:2465 225/2465 225

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:

  Предмет на оваа ограничена постапка бр. 01/2010 e изградба на административен објект за
Јавното обвинителство и Управата за финансиска полиција, според Изведбен проект со сите фази.
Постапката се спроведува во две фази. Прва фаза прибирање на документација за претходно
утврдување на економската, финансиската и техничката способеност (претквалификација) на
економските оператори, како можни носители на предметната набавка и втора фаза во која
договорниот орган - Службата, врши евалуација на доставените понуди од избраните кандидати во
првата фаза, до кои се доставени покани за поднесување понуди, врз основа на критериумите за
доделување на договор.

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:
  Кеј Димитар Влахов бб во 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:

  Изведување на градежни и градежно - занаетчиски работи за изградба на административен објект
за Јавното обвинителство и Управата за финансиска полиција, според Изведбен проект со сите
фази. Локација предвидена за изградба на објектот се наоѓа во централното градско подрачје, Кеј
Димитар Влахов бб. пред главниот влез на МНТ, долж брегот на реката Вардар. Објектот припаѓа на
градба од втора категорија. Градежната парцела има кружна форма, со радиус 17,5 м. Површината
на градежната парцела изнесува 962,00 метри квадратни, а бруто развиена ширина за градење на
објектот изнесува 9.620 метри квадратни. Максималната дозволена висина до завршен венец на
објектот изнесува 35,00 метри должни . Катноста на ојектот е П + 9. Површина на приземјето е П
=962 м2. Од аспект на техничка инфраструктура нема потреба од
 специфични третмани и зафати.



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:
 Период во месеци: 12
 или 365 денови
 Или се планира да започне: 01.11.2010
 се планира да заврши: 01.11.2011

 ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка: Ограничена постапка

III.2)Меѓународна објава: Да

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: 08.10.2010

IV.1.2)Број на добиени понуди: 4

 Највисока добиена понуда:  1083319944,00 ден. Најниска добиена понуда:  689513889,00 ден.

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

 Име на носителот на набавката: Друштво за градежништво БЕТОН АД
 Адреса на носителот на набавката: Јуриј Гагарин бр.15
 Град или населено место: Скопје  Држава: МКД

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 1216550500,00 ден.

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : 813626389 ден.

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 14.10.2010


