
 

 

 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:

  Изведување на дополнителни и непредвидени работи на објект Музејски комплекс Музеј на ВМРО
и Музеј на жртви на комунизмот во Скопје кои не се вклучени во основниот Договор за изградба на
Музејски комплекс бр.39-1140/28 од 15.05.2008 година

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:
  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:
 60 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:
  Во врска со реализацијата на изградбата на објектот „Музеј на македонската борба за самостојност
и државност Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим“ во Скопје, во фазата на
изведување на електротехничките, хидротехничките и машинските инсталации и опрема и заштита
од пожари како и во фазите на архитектура, конструкции и сообраќајно решавање на партерното
решение, пројавена е потреба од дополнително техничко решавање на некои работи. Техничките
решенија за овие фази се дадени во изработената дополнителна проектна документација од страна
на проектантот на објектот. Изработени се Изведбен проект за електротехнички инсталации и
опрема, хидротехнички инсталации и опрема и машински инсталации и опрема и проект за заштита
од пожари, Основен проект за фаза архитектура, конструкции и сообраќаен проект за партерно,
подземно и надземно решение како и Измена и дополна на проект за внатрешно уредување
(музејска поставка). Согласно оваа проектна документација предвидено е да се изведат работни
позиции кои не се предвидени во Основниот договор склучен со изведувачот. Заради регулирање
на овие позиции, Министерството за култура пристапува кон спроведување на постапка за
доделување на договор за јавна набавка со постапка со преговарање со субјектот со кој е склучен и
основниот договор Бетон Штип, АД Штип, во согласност со Законот за јавните набавки и Упатството
на Министерството за култура бр. 44-13863/1 од 25.11.2009 година. Од страна на изведувачот на
објектот доставена е предмер пресметка со позициите кои се најнеопходни за изведување во
моментот со цел да нема застој на работите на објектот и во другите фази, додека пак за
останатите позиции по овие проекти кои не се регулирани Министерството за култура ќе спроведе
дополнителна постапка. Доставената предмер пресметка на позиции, Министерството за култура ја
достави на мислење до проектантот на објектот „Неимар Инженеринг“ и до стручниот надзор над
изградбата на објектот „Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на
Република Македонија“. Проектантот со допис бр. 02-62а/11 од 28.04.2011 година, се произнесе
дека сите позиции се неопходни за изведување и дека истите се во согласност со изведената
проектна документација. Стручниот надзор исто така со допис бр. 08-6554/3 од 04.05.2011 година се
произнесе дека изведувањето на позициите од Предмер-пресметката е неопходно и потребно за
изедување според проектната документација за овие работи. Според тоа Министерството за култура
како инвеститор на овој објект, согласно член 99 став 1 точка 4 од Законот за јавните набавки и
Упатството на Министерството за култура бр. 44-13863/1 од 25.11.2009 година присапува кон
спроведување на јавна набавка за доделување на договор за изведување на овие дополнителни и
непредвидени работи со постапка со преговарање без објавување на оглас. Вкупната вредност на
овие дополнителни работи не надминуваат 30% од вредноста на основниот договор.

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: 12.05.2011

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: ГТД Бетон Штип АД Штип
 Адреса на носителот на набавката: ул.Ванчо Прке бр.119 Штип
 Град или населено место: Штип  Држава: МКД

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 7233605,00 ден.

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : 7233491 ден.



 

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 29.06.2011


