
 

 

 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје

I.1.2)Адреса:ул.„Орце Николов“ бр.138 Скопје

I.1.3)Град и поштенски код:Скопје 1000

I.1.4)Интернет адреса:www.adsdp.mk

I.1.5)Лице за контакт:Емилија Вукадиновска Адреса на е-пошта:emilija.vukadinovska@adsdp.mk
Телефон/Факс:022633-813

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

  Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б)
од Законот - Домување, градежништво и транспорт

  ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА



II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

  Дополнителни услуги – вршење на стручен надзор над изведувањето на работите за изградба на
објектот „Лазар Поптрајков“ Јавна администрација - Државни институции, на ул. „Македонија” бб во
Скопје

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:

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:

  Услугата е дефинирана како дополнителна услуга за вршење на стручен надзор над изведувањето
на работите за изградба на објектот „Лазар Поптрајков“ Јавна администрација - Државни
институции, на ул. „Македонија” бб во Скопје

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: 12

 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 дополнителни работи или услуги не можат да бидат технички или економски одделени од
основниот договор без поголеми проблеми за договорниот орган



 Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:
  Потребата од дополнителните услуги – вршење на стручен надзор се јавуваат поради
продолжување на рокот за изведба на објектот поради следните причини: Со самото пристапување
кон реализација на објектот „Лазар Поптрајков“ Јавна администрација - Државни институции, се
дојде до сознание дека низ самата локација минуваат постојни инсталации како: секундарен
вреловод, електричен развод и водоводна мрежа. Овие инсталации не беа евидентирани во
подлогите на подземен катастар и не се знаеше за нив на местото предвидено за изградба на
објектот. Како такви мораше да се дислоцираат како би можело да се продолжи со работа. Нивната
дислокација претставуваше дополнителна работа, а потребното време за ова да се заврши беше
скоро 2 месеци (од 05.11.2012 - 25.12.2012 година). Во текот на јануари 2013 година се започнува
со ископ на градежната јама, во месец април 2013 год со ископот се дошло до кота -8.40 м на кое
ниво неочекувано се јавила подземна вода, што значи дека нивото на подземна вода била покачена
за приближно 2 метра. Во прв момент се започнало со црпење на истата, но поради огромната
количина на подземна вода што требало да се исцрпи, постоела опасност и од црпење на ситните
песковити состојки во подземна вода што би донело до процес на суфозија. Овој процес е многу
ризичен бидејки ја нарушува стабилноста на објектите покрај јамата. Поради ова прекинато е со
овој процес и е побарано решение со „јетгроунтинг” метода. Оваа метода овозможува да се
фундира објектот во сува средина, односно млазно инјектирање колови кои оневозможуваат продор
на подземната вода во делот на фундирање. Ова решение претставува дополнителна непредвидена
работа како последица на енормно покачено ниво на подземна вода. Сето ова беше причина да се
пролонгира рокот на градење за 12 месеци, а со тоа и потребата да се продолжат обврските на
Вршителот на стручниот надзор „ЕВРО КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ Скопје, ул. „Петко Јанчевски“ бр. 41А,
н. Радишани, Скопје, кој и во изминатиот период имаше активен ангажман во вршење на своите
обврски согласно Договорот.

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: 12.12.2014

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: Друштво за инженеринг, проектирање и консалтинг ЕВРО
КОНСАЛТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје
 Адреса на носителот на набавката: Ул.Петко Јанчевски 41А
 Град или населено место: Скопје  Држава: Македонија

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 810000 ден.

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : 955800 ден.

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 15.01.2015


