ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: 78/2013

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1)Податоци за договорниот орган
I.1.1)Назив на договорниот орган:Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ
I.1.2)Адреса:бул. А.Македонски 10
I.1.3)Град и поштенски код:Скопје 1000
I.1.4)Интернет адреса:www.jsp.com.mk
I.1.5)Лице за контакт:Валбона Стојановска Адреса на е-пошта:valbona@jsp.com.mk
Телефон/Факс:02/3122-635/3174266
I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени
дејности - Друго

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:
Услуга за вршење на надзор над изградба на Панорамско тркало со придружни објекти и мост во
централното градско подрачје на Скопје - Мал Ринг и вршење технички преглед на градба

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:
Скопје - Мал Ринг, К.П.13677/1 во К.О Центар 1

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Транспорт

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:
Подетален опис е даден во Тендерската докуметација -Техничката спецификација

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: 61

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка: Отворена постапка

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? Да

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: 31.07.2014

IV.1.2)Број на добиени понуди: 7
Највисока добиена понуда: 7400000,00 ден. Најниска добиена понуда: 4840000,00 ден.

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот
Име на носителот на набавката: Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии
СКОПЈЕ АД Скопје
Адреса на носителот на набавката: Раде Кончар
Град или населено место: Скопје Држава: Македонија

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 7400000 ден.

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : 5711200 ден.

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 05.08.2014

