ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: 04406/2021

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: Николина Тошанова , адреса на е-пошта: investicii@kultura.gov.mk телефон/факс:
023240534/
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Спорт и култура

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на услуги за изработка на аудио-визуелни спотови, веб-анимации и видео-изложба за животот
и делото на Блаже Конески (2021-година во чест на Блаже Конески)
Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба
(освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски
материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и телевизиско
емитување на програма)
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
Секторски договор Не
Централно тело Не
Групна набавка Не
Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Во тендерската документација
Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра
92100000-2

Опис
Кинематографски и видео услуги

Дали предметот на набавката е делив: Не
Времетраење на договорот:
60 денови
Динамичен систем Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
Вид на постапка: Набавки од мала вредностНабавки од мала вредност
Критериум за доделување на договор: Најниска цена
Електронска постапка? Да
Дали е спроведена 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: 14.04.2021
IV.1.2) Број на договорот / фактурата 47-2746/16
IV.1.3) Број на добиени понуди: 4
Највисока добиена понуда: 716.000,00
Најниска добиена понуда: 544.000,00
IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот
Име на носителот на набавката: Друштво за услуги ИДЕА ПЛУС 360° КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Скопје
Адреса на носителот на набавката: ДИМЧЕ МИРЧЕВ 18
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 708.000,00

IV.3.2) Вредност на склучениот договор без вклучен ДДВ 284.800,00
IV.3.3) ДДВ: 18%
IV.3.4) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: 336.064,00
IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 16.04.2021

ДЕЛ V: ДОКУМЕНТИ

