
 

 

 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:

  Обезбедување на услуги на набавка и изработка на 11 уметнички слики - масовни сцени за
потребите на Музејскиот комплекс Македонска борба за државност и самостојност – „Музеј на ВМРО
и Музеј на жртвите комунистичкиот режим

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга: бр.26
Рекреативни, културни и спортски услуги

 Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на
работите:

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:
 Период во месеци: 6

 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:
  Министерството за култура на РМ во рамките на програмата за реализација на инвестиционите
проекти за периодот 2008-2012 година ќе ја реализира и изграбата на објектот Музејски комплекс
Македонска борба Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на комунизмот. Во рамките на самиот објект,
во делот на програмската содржина е предвидена изработка на масовни сцени кои ќе бидат
поставени во самиот објект. Со оглед на тоа што изработката на горенаведените дела претставува
авторско дело на самите автори-изработувачи, согласно Законот за авторско право и сродните
права, Министерството за култура со писмено барање за мислење се обрато до Бирото за јавни
набавки, дали постои законска можност во оваа постапка на изработка на горенаведените дела да
ја примени постапката регулирана согласно член 99 од Законот за јавните набавки и тоа по пат на
преговарање без предходно објавување на оглас согласно став 1 точка 1 алинеа 2 (од технички или
уметнички причини, односно од причини врзани за заштита на ексклузивните права ( патенти и
слично), договорот може да го изврши само одреден економски оператор. Од страна на Бирото за
јавни набавки - Скопје добиено е позитивно мислење бр. 23-308448/2 од 18.08.2008 год. во насока
на исполнетост на уметнички причини за користењето на оваа постапка каде оваа услуга можат да
ја извршат и дадат само лица кои делуваат во ликовната уметност, а се специјализирани за
изработка на масовни сцени со ликовен реалистички израз, т.е. имаат искуство во класичното и
фигуративното сликарство. Во конкретниот случај спаѓаат конкретни масовни сцени каде практично
е невозможно да се спроведе и примени редовна постапка со примена на објекртивни критериуми.

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? Да

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: 06.02.2012

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: Трошин Сергеј Николаевиќ
 Адреса на носителот на набавката: ул. Киров бр. 30-6
 Град или населено место: Малојарославец  Држава: Друго

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 15000000,00 ден.



 

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : 1276596 ден.

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 05.03.2012


