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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: Собрание на Република Македонија

I.1.2) Адреса: 11 Октомври бр. 10

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса: www.sobranie.mk

I.1.5) Лице за контакт: Александар Лазов    Адреса на е-пошта: javninabavki@sobranie.mk    Телефон/Факс: 3119599/3119599

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:
Проектантски надзор во делот на зајакнувањето од Проектот за доградба, надградба, адаптација и зајакнување на објектот на
Собранието на Република Македонија и изработка на проект на изведена состојба

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:
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Собрание на Република Македонија ул. 11 Октомври бб, 1000 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:

Набавка на услуги за вршење на проектантски надзор во делот на зајакнувањето од Проектот за доградба, надградба, адаптација и
зајакнување на објектот на Собранието на Република Македонија и изработка на проект на изведена состојба.

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: 24 

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 технички или уметнички причини, односно од причини врзани за заштита на ексклузивните права (патенти и сл.), договорот
може да го изврши само одреден економски оператор

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:
Собранието на Република Македонија има склучено договор под бр. 03 - 2837/9 од 12/09/2008 година за изработка на Геофизички
истражувања и дефинирање на сеизмички параметри на објектот на Собранието на Република Македонија, геомеханички
истражувања, анализа на сеизмичка стабилност на постојната конструкција, техничко решение за зајакнување и анализа на
стабилноста за зајакнатиот, дограден и надграден систем со Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
ИЗИИС - Скопје. б) Категоријата на објектот на Собранието, со сложеноста и специфичноста од една страна, како и потребата за
стручна и навремена интервенција на проектите при сите новонастанати состојби при реализацијата на Проектот за доградба,
надградба, адаптација и зајакнување на објектот на Собранието на Република Македонија во делот на зајакнувањето, бара од
проектантот присуство, активнoсти и ангажирање на дополнителни ресурси и време и тоа за: изработка на варијантни решение за
модификација на пооделни елементи за зајакнувањето поради новосоздадените и ограничувачки услови за изведба на терен;
дефинирање на конечни решенија врз основа на контролни пресметки и инженерски познавања со изработка на прецизно дефинирани
изведбени детаљи, усогласени со можностите на изведувачот и условите на изведбата; дефинирање на техничко решение за
зајакнување и изработка на изведбени детали на нови позиции кои што не беа опфатени во постојниот проект, а по отпочнувањето на



5/31/2015 Електронски систем за јавни набавки

https://enabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieNotificationForACPP.aspx?Id=7ef79cc625e8482f91af241fae22fdf3&Level=3&t=1433105020404 3/4

работите се согледа потребата и за нивно зајакнување (Собраниското студио и салата "Борис Трајковски") и слично. в) Институтот за
земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ИЗИИС - Скопје од самиот почеток на реализирањето на Проектот за доградба,
надградба, адаптација и зајакнување на објектот на Собранието на Република Македонија континуирано вршеше надзор и врз основа
на претходно извршените контролни пресметки модифицираше или изготвуваше комплетно нови проекти во делот на зајакнувањето.
Од сето горе наведено, а од причина што се работи за реконструкција на стар објект граден 1938 година, како и од фактот дека се
работи за сложена и многу важна градба, произлегува дека е неопходно дополнително ангажирање на проектантот ИЗИИС - Скопје со
перманентно пратење на градбата, вршење на измени на проектот према новонастанатите состојби и потреби, односно вршење на
континуиран проектански надзор, што е предвидено и со Законот за градење. Имено, членот 19 став 1 утврдува дека заради контрола
на реализацијата на проектот во текот на изградбата проектантот може да врши проектантски надзор по барање на инвеститорот, а
членот 49 став 1, меѓудругото утврдува дека проектантот може да врши преглед на работите во текот на изградбата заради
утврдување дали градбата се изведува согласно со основниот проект при што инвеститорот и изведувачот се должни на проектантот
да му овозможат да изврши преглед на работите. Покрај ова, согласно Законот за градење (член 51) потребно е проектантот, по
завршување на зајакнувањето на целиот објект на Собранието, да изработи Проект на изведена сосотојба (што не е договорено со
основниот договор). Со оглед на тоа што во целиот тек на изведувањето на работите на објектот на Собранието на Република
Македонија се наметнува потребата од континуирано вршење на проектантски надзор во делот на зајакнувањето поради настани кои
не можеле да се предвидат, а континуираниот проектантски надзор во делот на зајакнувањето во текот на реализирањето на Проектот
за доградба, надградба, адаптација и зајакнување е од крајно итен карактер, како и поради потребата од изработка на проект на
изведена состојба којшто ќе биде основа за изработка на проект за употреба и одржување, се одлучи да се спроведе постапка за јавна
набавка со преговање без објавување на оглас.

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:  15.10.2010

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: Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ 
Адреса на носителот на набавката: ул. Салвадор Аљенде бр. 73 
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Град или населено место: Скопје          Држава: МКД

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 3000000 ден.

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : 3000000 ден.

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 02.11.2010


