
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето:16/2015

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:Министерство за животна средина и просторно планирање

I.1.2)Адреса:бул. Гоце Делчев бб Зграда на МРТВ

I.1.3)Град и поштенски код:Скопје 1000

I.1.4)Интернет адреса:www.moepp.gov.mk

I.1.5)Лице за контакт:Бурбуќе ХаџијахаАдреса на е-
пошта:burbuqe.haxhijaha@gmail.comТелефон/Факс:02/3251- 456/02 3220 165

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Животна средина

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

НАБАВКА НА ДЕЛОВИ И СЕРВИСИРАЊЕ НА ПУМПНИТЕ АГРЕГАТИ НА БУНАРИ ЃАВАТО, ПРЕПУМПНА
СТАНИЦА БОГДАНЦИ И ЗА ХИДРОСИСТЕМОТ ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО

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:
Носителот на набавката е должен испораката на стоката, демонтирањето, монтирањето,
сервисирањето и пуштање на работа да ја врши на следнава локација: Дојранско езеро - Бунарите
се наоѓаат помеѓу Гевгелија и Богданци – Ѓавато Поле.

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:

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка е даден во техничките спецификации
од тендерската документација.

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник:42124000-4

II.8)Дали предметот на набавката е делив:Не



II.9)Рамковна спогодба:Не

II.10)Времетраење на договорот:
 Период во месеци: 12

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:20.01.2016

IV.1.2)Број на добиени понуди:3

Највисока добиена понуда:3315000,00 ден.Најниска добиена понуда:2944488,00 ден.

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот
Име на носителот на набавката:Друштво за трговија на големо со метална стока ПРОТИМ ДОО
Скопје
Адреса на носителот на набавката:Дебарца 55
Град или населено место:СкопјеДржава:Македонија

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба:3050848 ден.

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ:2536537 ден.

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки:20.01.2016


