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Електронски систем за јавни набавки

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Град Скопје
I.1.2) Адреса: Бул. Илинден 82
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса: http://www.skopje.gov.mk
I.1.5) Лице за контакт: Марија Петрова Блажевска
292

Адреса на е-пошта: javninabavki@skopje.gov.mk

Телефон/Факс: 3297-222/3297-

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Изработка на идеен проект, основен проект и изведбен проект со сите фази согласно Законот за градење вклучувајки го и
проектанскиот надзор врз основа на избрано идејно решение за објектот катна гаража „Даме Груев“
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
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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:

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 предметниот договор следува по спроведување на конкурс за избор на идејно решение и се доделува на најдобро рангираниот
учесник или на еден од најдобро рангираните учесници
Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:
Авторот Макаревски Љубен претставуван од „Градежен Институт Македонија“ учествуваше под шифра „BABYL“ на јавен Конкурс бр.
03/2010 за избор на идејно решение во постапка спроведена согласно член 105 и 111 од Законот за јавни набавки и како
првонаграден во изборот на конкурсните решенија е поканет за доставување понуда за изработка на идеен основен и изведбен проект
вклучувајки го и проектниот надзор. Имено, наградениот труд по својот архитектонски израз и намена по многу нешта е оригинално
творечки и специфичен по идеја, содржина и технологија и како таков претставува основа за негова доработка, преработка во идеен
проект, основен и изведбен проект согласно Законот за градење како основа за добивање локациски услови и градежна дозвола како
услов и претпоставка за натамошна реализација за изградба на објектот катна гаража „Даме Груев“.
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: 26.07.2010
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: Автор Макаревски Љубен претставуван од правното лице „Градежен Институт Македонија“ АД, Скопје
Адреса на носителот на набавката: ул. „Дрезденска“бр.52
Град или населено место: Скопје
Држава: МКД
IV.3) Информации за вредноста на договорот
IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 11466102 ден.
IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : 12830966 ден.
IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 12.08.2010
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