ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за култура
I.1.2) Адреса: Ѓуро Ѓаковиќ 61
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ивана Наумческа , адреса на е-пошта: ivana.naumcheska@kultura.gov.mk
телефон/факс: 3240535/
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Спорт и култура

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на стоки - медицински ракавици и заштитни маски за една употреба за потребите на
Министерството за култура.
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: 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: Да
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: Сите делови
Дел број
1
2

Опис на делот за набавка
медицински ракавици – ракавици гумени со талк
заштитни маски за една употреба – маска за лице 3 слојна со врвка

II.10) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 0
или 60 денови
II.11) 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 поради крајна итност, предизвикана како резултат на настани кои договорниот орган не
можел да ги предвиди, роковите за другите постапки не може да се применат
Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување
Министерството за култура, во услови на вонредна состојба, поради состојба на глобална пандемија
има потреба од набавка на медицински ракавици и заштитни маски за вработените во Министерството
за култура, со цел нивна заштита за време на извршувањето на работните задачи на работното место.
Врз основа на доставено барање за отпочнување на постапка и согласно член 55 став 6 од Законот за
јавни набавкиЧ „договорниот орган нема обврска да добие претходно мислење пред да спроведе
постапка со преговарање без претходно објавување на оглас врз основа на став (1) точка г) од овој член
доколку директно се загрозени безбедноста , животот и здравјето на луѓето. Како и обезбедените
средстава за оваа набавка, министерот за култура ја донесе оваа одлука.
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: 08.04.2020
IV.1.2) Број на договорот / фактурата 47-4284/13
IV.1.3) Број на добиени понуди: 1
IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот
Име на носителот на набавката: П.З.У - Аптека БЛИНИ
Адреса на носителот на набавката: УЛ,, Илинденска бр.89
Град или населено место: Тетово
Држава: Република Северна Македонија
IV.2.1) Групна понуда Не
IV.3) Информации за вредноста на договорот
IV.3.1) Проценета вредност на набавката со ДДВ 120.000,00

IV.3.2) Вредност на склучениот договор без вклучен ДДВ 99.671,59
IV.3.3) ДДВ: 18%
IV.3.4) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: 117.612,48
IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 15.04.2020

ДОКУМЕНТИ

