
 

 

 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

 Број на огласот за кој се однесува известувањето:  18/2015

 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:Марина Миновска Адреса на е-пошта:mminovska@mjustice.gov.mk
Телефон/Факс:023113190230/023110437

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 машинско термотехничка опрема на објект на Министерство за правда во Скопје,
ул.Димитрие Чуповски бр.9, Скопје, поставување и ставање во функционална употреба на истата



II.2)Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

 Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на
работите:
  Министерство за правда, Ул. Димитрие Чуповски бр.9 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:

  Набавка на машинско термотехничка опрема на објект на Министерство за правда во Скопје,
ул.Димитрие Чуповски бр.9, Скопје, поставување и ставање во функционална употреба на истата

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: 36

 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: 21.07.2015

IV.1.2)Број на добиени понуди: 2

 Највисока добиена понуда:  2734291,00 ден. Најниска добиена понуда:  2414400,00 ден.



 

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

 Име на носителот на набавката: Трговско друштво за производство, услуги и посредување
МОНТИМПЕКС - ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт-импорт Скопје
 Адреса на носителот на набавката: ул. Димитрије Туцовик 38
 Град или населено место: Скопје  Држава: Македонија

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 2600000 ден.

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : 2848992 ден.

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 28.07.2015


