
ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас:06/2012

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган:АД за стоп. со деловен простор во државна сопст.

I.1.2) Адреса:ул. Орце Николов бр. 138

I.1.3) Град и поштенски код:Скопје  38

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт:Анета ТодоровскаАдреса на е-
пошта:aneta.todorovska@addelpro.mkТелефон/Факс:3226072

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:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени
дејности-Друго

ДЕЛ II:  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Осигурување на имот и опрема, каско осигурување  на моторни возила, автоодговорност  и
осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Акционерско друштво

II.2) Вид на договорот за јавна набавка:Услуги - Категорија на услуга: бр.6
Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги (освен услугите
во врска со издавањето, тргувањето или преносот на хартии од вредност или други финансиски
инструменти, брокерските услуги и услугите на Народна банка на Република Македонија и услугите
кои за предмет имаат купување или изнајмување земјиште, згради или друг недвижен имот и права
кои произлегуваат од истите, освен при доделувањето на договори за јавна набавка на финансиски
услуги поврзани со договорите за купување или изнајмување)

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

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

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:

-Осигурување на имот и опрема на ниво наАкционерско друштво  согласно спецификација
-Осигурување на работници од последици на несреќен случај (незгода) на ниво на Акционерско
друштво согласно месечен список
Каско осигурување на моторни возила,автоодговорност  на ниво на Акционерско друштво согласно
спецификација

II.7) Дали предметот на набавката е делив:Не

II.8) Рамковна спогодба:Не

ДЕЛ III:  ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор:Економски најповолна понуда

Елемент Бодови

Цена 80

рок на исплата на оштетно побарување од
датумот на доставување на комплетна
документација

20

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:
во тендерската документација

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:Да [10,00%]

IV.1.4) Авансно плаќање:Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување
на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):Не

ДЕЛ V:  АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до:24.12.2012 во 12.00 часот

V.1.2) Период на важност на понудата: 60 денови



V.2) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за
доставување на понудите:
24.12.2012 во 12.00 часот Место: Скопје

V.3) Дополнителни информации:

тендерската докумнетација може да се подигне во барака бр.6 соба бр,17.надомест за уплата
1.000,00 денари, вирмански пред подигање на тендерска докумнетација, во НЛБ Тутунска Банка АД
Скопје,  на жиро сметка 210067012130168

V.4) Датум на објава: 10-12-2012


