
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на постапка на која се однесува известувањето 05-2021-50209

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИМЕДИУМСКИ
УСЛУГИ

I.1.2) Адреса: ул.„Македонија“ бр.38

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Цветанка Митревска , адреса на е-пошта: javninabavki@avmu.mk телефон/факс:
023103405/

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:
Одржување на дополнителниот модул на постојно апликативно решение „Систем за електронски
регистар на јавни комуникациски мрежи“

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: Скопје

II.3) Секторски договор Не

II.4) Централно тело Не

II.5) Групна набавка Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки: Не

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

II.9) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12
Или се планира да започне 22.07.2021

II.10) Динамичен систем Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас



Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:
доколку стоката, услугата или работата може да ја обезбеди само одреден економски оператор од
следниве причини: целта на јавната набавка е да се создаде или да се добие уникатно уметничко дело
или уметнички изведби; кога поради технички причини нема конкуренција за предметот на набавка;
за заштита на ексклузивни права, вклучувајќи ги и правата на интелектуална сопственост

III.2) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.3) Меѓународна објава: 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: 20.07.2021

IV.1.2) Број на договорот / фактурата 03-2748/1

IV.1.3) Број на добиени понуди: 1

Највисока добиена понуда: 59.500,00

Најниска добиена понуда: 59.500,00

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот
Име на носителот на набавката: Трговско друштво за производство, промет и услуги ГДи експорт-импорт
ДООЕЛ Скопје
Адреса на носителот на набавката: БУЛЕВАР “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 58 Б/2-4
Град или населено место: СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
Држава: Република Македонија
IV.2.1) Групна понуда Не

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на набавката со ДДВ 70.210,00
IV.3.2) Вредност на склучениот договор без вклучен ДДВ 59.500,00
IV.3.3) ДДВ: 18%
IV.3.4) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: 70.210,00

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 29.07.2021

ДОКУМЕНТИ


