
ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас:03/2012

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган:Република Македонија, Национална установа, Конзерваторски
центар - Скопје

I.1.2) Адреса:Макарие Фрчковски бр.8, Скопје

I.1.3) Град и поштенски код:Скопје  1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт:Даниела КоневаАдреса на е-пошта:kcentarsk@yahoo.comТелефон/Факс:3163
812/3163 812

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

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-Спорт и култура

ДЕЛ II:  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на материјал за реконструкција на дел од Турбето на Крал К,зи

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:
Турбето на Крал К,зи, Гази Баба, Скопје

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.5) Дали предметот на набавката е делив:Не

ДЕЛ III:  ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор:Најниска цена



III.2) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на
електронски средства?Не

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција?Да

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:
Понудувачите ќе бидат дополнително известени

ДЕЛ IV:  ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата:Не

IV.1.2) Изјава за сериозност:Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

ДЕЛ V:  АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до:07.11.2012 во 11.00 часот

V.1.2) Период на важност на понудата: 180 денови

V.2) Дополнителни информации:

Тендерската документација се подига од Архивата на НУ Конзерваторски центар-Скопје, секој
работен ден од 10 -14 часот. При секое подигање на тендерската се потпишува евидентна листа.
Само економските оператори кои имаат подигнато ТД можат да достават понуда

V.3) Датум на објава: 02-11-2012


