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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 правда
I.1.2) Адреса: ул. Димитрие Чуповски бр.9
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса: www.pravda.gov.mk
I.1.5) Лице за контакт: Катерина Таневска

Адреса на е-пошта: ktanevska@mjustice.gov.mk

Телефон/Факс: 023106590/023110437

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на услуга за вршење на стручен надзор над изведување на градежни работи - изградба на нова судска зграда Кривичен суд
Скопје локација бул. Гоце Делчев бб Скопје, КО Центар 1, КП 8887/1
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:
https://enabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieNotificationForACPP.aspx?Id=d971403cf6f048b6b7b6d729186e42ba&Level=3&t=1433395798926
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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:
Набавка на услуга за вршење на стручен надзор над изведување на градежни работи - изградба на нова судска зграда Кривичен суд
Скопје локација бул. Гоце Делчев бб Скопје, КО Центар 1, КП 8887/1
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: 5
Или се планира да започне: 01.02.2012
се планира да заврши: 01.07.2012

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 причини од крајна итност предизвикани од настани кои договорниот орган не можел да ги предвиди и да му се припишат како
пропуст, не може да се примени рокот за објавување на отворена постапка, ограничена постапка, постапка со барање за прибирање на
понуди или постапка со преговарање со претходно објавување на оглас
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
https://enabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieNotificationForACPP.aspx?Id=d971403cf6f048b6b7b6d729186e42ba&Level=3&t=1433395798926
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IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: 01.02.2012
IV.1.2) Број на добиени понуди: 3
Највисока добиена понуда: 1917500,00 ден.

Најниска добиена понуда: 1121000,00 ден.

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот
Име на носителот на набавката: Друштво за градежништво,промет и услуги ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.ДОО Скопје
Адреса на носителот на набавката: ул. Борка Талевски бр. 24
Град или населено место: 1000 Скопје
Држава: Македонија
IV.3) Информации за вредноста на договорот
IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 1416000 ден.
IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : 1121000 ден.
IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 20.07.2012
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