
Известување за реализиран договор

Број на огласот за кој се однесува известувањето: 12953/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Влада на РС Македонија - Генерален секретаријат

I.1.2) Адреса: бул. Илинден бр.2

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Анета Стевковска , адреса на е-пошта: aneta.stevkovska@gs.gov.mk Телефон/Факс: 3117857 /

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: Софтвер за определување на просечна брзина на возила во сообраќајот и изрекување на
казни

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Информатички и поврзани услуги

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Времетраење на договорот:

Период во месеци: 5

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

II.5) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис
48000000-8 Софтверски пакети и информатички системи

II.6) Дали предметот на набавката е делив: Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка:Отворена постапка

III.2)Критериум за доделување на договор:Најдобар однос меѓу цена и квалитет

Елементи Бодови
Price 80
квалитет 20



ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката:Друштво за инженеринг, информатика и дигитален дизајн ИНВОКА ГРОУП ДООЕЛ Скопје

Адреса на носителот на набавката:ОХРИДСКА 37/17

Град или населено место:СКОПЈЕ - ЦЕНТАР

Држава:Република Македонија

IV.2)Информации за вредноста на договорот

IV.2.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 5.900.000,00

IV.2.2)Вредност на реализиран договор со ДДВ: 4.997.300,00

IV.2.3)Вредност на реализиран исплатен договор со ДДВ: 4.997.300,00

IV.2.4)Процент на реализација: 100,00 %

IV.3)Тип на реализиран договор: Целосно

IV.4)Сукцесивна набавка: Не

IV.5)Забелешки од реализација на договорот:

IV.6)Датум на објава: 19.11.2020


