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Известување за склучен договор за јавна набавка
MK | EN  2011

 

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
 
Број на огласот за кој се однесува известувањето:  3/2011

ДЕЛ I:  ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија

I.1.2) Адреса: Орце Николов бр.138

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса: www.jpssdp.gov.mk

I.1.5) Лице за контакт: Ана Димеска    Адреса на е-пошта: jnabavki@jpssdp.gov.mk    Телефон/Факс: 3121270/02 3 225 094

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:
Градежни работи за изградба на објект катна гаража 5.13 Мал ринг во Скопје – машински дел

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:

Градежни работи за изградба на објект Катна гаража 5.13 Мал Ринг во Скопје – Машински дел, кој опфаќа, комплетно опремување на катната гаража
со автоматски паркинг системи (инсталации, опрема, софтвер, обука на операторите и сервисирање на системот и опремата во гарантен рок) за што
потребно е да се изработи: проектна документација за машински и електро инсталации, опрема и софтвер-технолошки проект, во контекст на
опремување на катната гаража за јавно користење (за не постојани корисници). 
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опремување на катната гаража за јавно користење (за не постојани корисници). 
Да изврши набавка, испорака и монтажа на машински и електро инсталации, опрема и софтвер, пуштање на опремата во пробна работа, обука на
операторите и сервисирање на системот и опремата во гарантен рок. Подетален опис е даден во тендерска 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: 
Период во месеци: 22 

ДЕЛ III:  ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Меѓународна објава: Да

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: Економски најповолна понуда

Елементи Бодови
Цена 65
Квалитет 35

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:  02.09.2011

IV.1.2) Број на добиени понуди: 4

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот 
Име на носителот на набавката: Друштво за електроника, автоматика и информатика "Електро Софт" Љупчо ДООЕЛ Скопје 
Адреса на носителот на набавката: ул. Локов ББ Кисела Вода 
Град или населено место: Скопје          Држава: МКД

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 155000000 ден.

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : 122959053 ден.

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 05.10.2011

Договорните органи се одговорни за веродостојноста и точноста на внесените податоци на ЕСЈН!
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