
 

 

 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:Бранко Костовски Адреса на е-пошта:b.kostovski@kultura.gov.mk
Телефон/Факс:023240535/02 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
Музејскиот комплекс бр.39-1140/28 од 19.05.2008 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:

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:  Или се планира да започне: 01.02.2011
 се планира да заврши: 19.05.2011



 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:
  Причини за дополнителните и непредвидени работи е фактот што изработените Идеен, Основен и
Изведбен проект се изготвени во фаза во која немало никакви информации, концепт и идеи за
музејска поставка и испуштени позиции во Предмер пресметката. Имено во временско растојание од
една година се отпочнува со постапка и реализација на изготвување на проект за ентериер и
концепт за музејска поставка. Од ентериерните детали и од експонати во музејската поставка (по
вид, големина, квалитет и сл.), произлегуваат десетици проблеми, доаѓа до измена на детали,
форми, количини и видови на материјали на веќе договорени работи со Изведувачот. Воедно се
појавуваат и нови позиции (осветлување на музејска поставка, шинско, рефлекторско, осветлување
во витрини) и слично.Исто така треба да се истакне дека се врши замена на системот за напојување
од градската топлификациона мрежа (зимски режим на работа) и разладниот уред (летен режим на
работа) со топлотна пумпа - чилер од финансиски причини, енергетска заштеда и заради посебни
услови односно постојана температура за чување на восочните фигури кои што ќе бидат сместени
во објектот. Имено Министерството за култура со Договор бр.08/13-1263/1 –д од 14.05.2008 од
Градот Скопје беше ослободено од плаќање на надомест за уредување на градежно земјиште на
овој објект. Согласно на тоа приклучокот кон градската топлификациона мрежа Министерството за
култура треба во целост да го надомести на Топлификација АД Скопје и истиот би изнесувал 77.000
евра или 4.735.500,00 ден. без вклучен ДДВ, додека поставувањето на топлотна пумпата-чилерот ќе
се изведе само со доплата од 2.922.106,00 ден. Од горенаведеното произлегоа следните
дополнителни и непредвидени работи во деловите: 1.Каскади во гипскартонските работи за скриени
светла; 2.Одсисни решетки под купола од гипс; 3.Ревизија кај вентилоконвектори; 4.Дополнителна
алуминиумска конструкција за вгрдување на предвидени светилки; 5.Алуминиумски аголни лајсни;
6.Маски од пескарено стакло за хидранти; 7.Паралелни сигнални табло за ПП клапни; 8.Решетки кај
жалузини; 9.Електрични ПП клапни; 10.Аголни опшивки од храстово дрво 11.Чилер 12.Привремена
опшивка на фасаден венец 13.Пумпа за санитарна вода 14.Пумпа за ПП вода

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: 31.01.2011

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
 Град или населено место: Штип  Држава: МКД

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 5932200 ден.



 

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : 5776882 ден.

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 08.02.2011


