ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 67/2018

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за катастар на недвижности
I.1.2) Адреса: Трифун Хаџи Јанев бр.4
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Лидија Попова Адреса на е-пошта: l.popova@katastar.gov.mk Телефон/Факс:
3204-842/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса
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 - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Комуникациски услуги-изнајмување на ВПН линии
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 6.000.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 5 Телекомуникациски услуги
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): Не
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: Даден е во техничката спецификација
која е составен дел од тендерската документација
II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): Не
II.8) Дали предметот на набавката е делив: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: Не
II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? Да
Дополнителни информации во врска со електронската аукција: Дадени во тендерската документација

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да
IV.1.2) Гаранција на понудата: Не
IV.1.3) Изјава за сериозност: Да
IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00 %]
IV.1.5) Авансно плаќање: Не
IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на
договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за
учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што
економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:
Документ за регистрирана дејност
Документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за
вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на
соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:
IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот
оператор:
- Копија од потврда за извршена регистрација од страна на Агенцијата за електронски комуникации
(АЕК), дека економскиот оператор е регистриран во АЕК како оператор на јавни телекомуникациски
мрежи. - Економскиот оператор треба да достави техничко решение за понудената ВПН услуга во кое
ќе биде дадена топологија на рбетната мрежа на операторот заедно со сите Презентациски точки кои
вршат пакетска комутација базирана на лабели, како и опис на оптичката инфраструктура и начинот
на реализацијата на редундантност на мрежата. - Изјава на економскиот оператор дека поседува систем
за евидентирање и следење на пречки преку кој автоматски се пресметува нивото на достапност на
сервисот на годишно ниво - Со цел да се потврдат барањата во поглед на перформансите на
податочната мрежа од типот наЧ време на одзив, загуба на пакети и јиттер помеѓу различните
презентациски точки дистрибуирани по градови, Економскиот оператор треба да приложи историски
статистики за исполнување на овие параметри од сопствените системи за мониторинг - Изјава на
Економскиот оператор дека во текот на своето работење има инсталирано минимум 100 ВПН точки
преку пакетски комутирани мрежи базирани на лабели. - Најмалку 3 потврди за квалитетна испорака
на услуга за ВПН податочно поврзување преку пакетски комутирана мрежа базирана на лабели,
потпишани и заверени од Договорниот орган на услугата во последните 3 години. Доколку такви
потврди не може да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор , може да се даде
само негова изјава за извршени услуги. - Изјава на Економскиот оператор дека ќе обезбеди можност за
менување на првичната мрежна поставеност ( додавање на нови линии и укинуање на постоечки
линии) според потребите на Договорниот орган - Изјава на Економскиот оператор со листа на најмалку
2 ангажирани лица и доказ дека истите се ангажирани лица кај Економскиот оператор додека трае
набавката, како и да приложи соодветни валидни сертификати од областа на мрежните технологии за
иститеЧ о 2 лица сертифицирани со Цисцо ЦЦНП Роутинг & Сњитцхинг или еквивалентен на него Изјава на економскиот оператор дека ќе обезбеди бесплатно одржување на услугите за податочно
поврзување - Изјава на економскиот оператор дека ќе обезбеди корисничка поддршка 24 часа џ 7 дена
во неделата на бесплатен телефонски број. - Изјава на Економскиот оператор дека ќе му обезбеди на
Договорниот орган администраторски пристап до мрежната опрема за поврзување физички лоцирана
кај Договорниот орган. - Изјава на Економскиот оператор дека на Договорниот орган ќе му обезбеди
пристап до Апликативно решение што ќе овозможи следење на сообраќајот низ линкот во реално
време, на дневно, неделно , месечно и годишно ниво, мерење на перформансите на линковите и
дијагностицирање на проблемите на терминалната опрема. - СЛА ( Сервице Левел Агреемент) –
Договор за ниво / квалитет на услуга за податочно поврзување во кој задолжително ќе бидеЧ о
Дефинирана услугата и перформансите на податочната мрежа, о Начин на пријавување на пречки во
услугата о Време на одзив и разрешување на пречки
Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:
IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:
- ИСО 27001 стандард за заштита на кориснички информации или еквивалентен - ИСО 20000 стандард
за управување со ИТ сервиси или еквивалентен - ИСО 22301 стандард за управување со континуитет во
деловното работење кој го поддржува обезбедувањето на критични телекомуникациски услуги или
еквивалентен
IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 29.11.2018 во 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 23.11.2018 15:30

V.3) Период на важност на понудата: 365 денови
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите
29.11.2018 во 10:00 Место: Агенција за катастар на недвижности Скопје, ул.Трифун Хаџи Јанев бр.4
Скопје
V.5) Дополнителни информации Тендерската документација може да се преземе преку ЕСЈН
V.6) Датум на објава: 09.11.2018

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

