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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: ЈП Водовод и канализација - Скопје

I.1.2) Адреса: Ул. Ѓуро Стругар бр. 5 Скопје

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса: www.vodovod-skopje.com.mk

I.1.5) Лице за контакт: Луиза Накова Кардулоска    Адреса на е-пошта: luiza.nakova@vodovod-skopje.com.mk    Телефон/
Факс: 023240351/02 3240304

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

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности - Општи јавни услуги

ДЕЛ II:  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
„Демонтажа на времени објекти (бараки) и расчитување на теренот на локација – дирекција на ЈП Водовод и канализација 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:
дирекција на ЈП Водовод и канализација Скопје“.
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II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Водоснабдување

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

II.10) Времетраење на договорот:

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:
кога од причини од крајна итност предизвикани од настани кои договорниот орган не можел да ги предвиди и да му се припишат како
пропуст, не може да се примени рокот за објавување на отворена постапка, ограничена постапка, постапка со барање за прибирање на
понуди или постапка со преговарање со претходно објавување на оглас

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:
Со Решение бр. 33-650/3 од 11.02.2011 година, заведено со арх. бр. 03-1377/1 од 15.02.2011 година, Решение бр. 33-646/3 од
11.02.2011 година, заведено со арх. бр. 03-1296/1 од 14.02.2011 година и Решение бр. 33-734/3 од 16.02.2011 година, заведено со
арх. бр. 05-1460/1 од 17.02.2011, од Општина Центар – Скопје, СЕ НАРЕДУВА на ЈП Водовод и канализација Скопје ВЕДНАШ по
приемот на истото да ги отстрани времените објекти и ДА СЕ ДОВЕДЕ ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРВОБИТНА СОСТОЈБА, заради реализација на
ДУП: СРЦ Кале за изградба на деловен простор. Врз основа на горенаведеното, укажана е потреба од итна и неопходна набавка на
работи за демонтажа на времените објекти (бараки) и расчистување на теренот на локација – дирекција на ЈП Водовод и канализација
Скопје.

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
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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:  24.03.2011

IV.1.2) Број на добиени понуди: 6

Највисока добиена понуда: 47890,00 ден.         Најниска добиена понуда: 35540,00 ден.

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот 
Име на носителот на набавката: Друштво за градежништво, посредување, трговија и услуги Алдинг Инженеринг ДООЕЛ Скопје 
Адреса на носителот на набавката: ул.Братфордска бр.2 
Град или населено место: Скопје          Држава: МКД

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 8000000 ден.

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : 9440000 ден.

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 25.03.2011


