ОГЛАС
ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
Број на оглас: 11/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Национална установа Македонска опера и балет
I.1.2) Адреса: бул. Гоце Делчев бр. 4
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса: mob.com.mk
I.1.5) Лице за контакт: Офелија Џорлева
Адреса на е - пошта: pravnasluzba@mob.com.mk Телефон/Факс: 3227 370/3212 104
I.1.6) Дополнителни информации 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 услуги од авторска агенција за период од една година
II.2) Проценета вредност без ДДВ: 300.000, со ДДВ 354.000 денари
II.3) Вид на договорот за јавна набавка: услуги согласно член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН
Категорија на услуги: 27 – други услуги кои не се опфатени во член 2 од Уредбата (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).
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:
Во тендерската документација
II.7) Дали предметот на набавката е делив: Не
II.8) Рамковна спогодба: Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Критериум за доделување на договор: најниска цена - провизија
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? Не
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ
ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понуда: Не

IV.1.2. Изјава за лична состојба ДА
IV.1.3) Изјава за сериозност: Да
IV.1.4) Изјава за независна понуда: Да
IV.1.5) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.6) Авансно плаќање: Не
IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради
извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.7.) Докази за исполнување на критериумите: во тендерската документација.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за доставување на понудите
V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до: 05.04.2019 година дo 10.00 часот.
V.1.2) Период на важност на понудата: 90 дена
V.2) Услови за отварање на понудите
Краен рок за поднесување на понудите:
05.04.2019 во 10.00 часот Место: Македонска опера и балет, бул. Гоце Делчев бр. 4
Скопје
Датум на објавување на Огласот:
26.03.2019 година

