ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: 232/2018

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.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:
Услуги за поправка и одржување на ПП опрема (сервисирање) на ПП инсталација, ПП апарати,
громобранска инсталација и систем FM 200 со набавка на резервни делови
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Услуги за одржување и поправка
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: Дадено е во техничката спецификација
која што е 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: Да
Дел број Опис на делот за набавка
3
одржување - сервисирање и поправка на ПП хидрантска мрежа (хидранти)
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12

Аукција/Конечна цена
е-Аукција

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Меѓународна објава: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Дали е спроведена електронска аукција? Да
III.6) Дали е спроведено поднесување на конечна цена? 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: 15.01.2019
IV.1.2) Број на договорот / фактурата 1015-599/1
IV.1.3) Број на добиени понуди: 5
Највисока добиена понуда: 8.000,00
Најниска добиена понуда: 300,00
IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот
Име на носителот на набавката: Друштво за производство, трговија и услуги СИГУРНОСТ-ДП ДООЕЛ
Скопје
Адреса на носителот на набавката: БУЛЕВАР ДВАНАЕСЕТТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 40 А
Град или населено место: СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
Држава: Република Македонија
IV.3) Информации за вредноста на договорот
IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 2.000.000,00
IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: 70.800,00
IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 17.01.2019

ДЕЛ V: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР
Број
Реден
Назив на носителот на
на
број
набавката
дел

1

3

2

4

Предмет на договорот за јавна набавка

Друштво за производство, Услуги за поправка и одржување на ПП опрема
трговија и услуги
(сервисирање) на ПП инсталација, ПП апарати,
СИГУРНОСТ-ДП ДООЕЛ громобранска инсталација и систем FM 200 со набавка на
Скопје
резервни делови
Друштво за производство, Услуги за поправка и одржување на ПП опрема
трговија и услуги
(сервисирање) на ПП инсталација, ПП апарати,
СИГУРНОСТ-ДП ДООЕЛ громобранска инсталација и систем FM 200 со набавка на
Скопје
резервни делови
Вкупно:
Проценета вредност на набавката со ДДВ:
Променета проценета вредност на набавката со ДДВ:

Вредност на
склучениот
договор со
ДДВ
70.800,00

590.000,00
660.800,00
2.360.000,00
0,00

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

