ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 00915/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државна видеолотарија на Република Македонија
I.1.2) Адреса: ул. 8-ма ударна бригада бр. 14
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Драган Велков , адреса на е-пошта: dragan.velkov@videolottery.mk телефон/факс:
+389 2 55 11 690/
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:
Државни органи - Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Услуги за архивирање од документарен центар за заштита, чување и користење на приватниот
архивски и докуметарен материјал за период од 2 години
II.1.1) Објавување на проценета вредност Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 27 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)
Консултантски услуги Не
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје
II.3) Секторски договор Не
II.4) Централно тело Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Услуги за архивирање на
конвенционален архивски и документарен материјал за период од 2 (две) години од документарен
центар за заштита, чување и користење на приватниот конвенционален и неконвенционален архивски
и документарен материјал и кој користи технолошка платформа заснована на софтвер и која
обезбедува пристап, размена и употреба на архивскиот и документарен материјал по електронски пат,
со организиран соодветен пристап, размена и употреба преку чување на документите во рамките на
стандардот за Архивски сеф или Серверска соба.

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра
79560000-7

Опис
Услуги за архивирање

II.8) Делива набавка Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 24

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Набавки од мала вредност
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за сериозност: Да
IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00 %]
IV.1.3) Авансно плаќање: Не
IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на
договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.5) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Дејност поврзана со предметот на договорот

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за доставување на понудите
V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 03.06.2019 година во 10:00 часот
V.1.2) Краен рок за поставување прашања: 30.05.2019 година во 15:30 часот
V.1.3) Краен рок за одговор на прашања 01.06.2019 година во 15:30 часот
V.2) Период на важност на понудата: 60 дена

V.3) 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
03.06.2019 година во 10:00 часот , место: ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје
V.4) Дополнителни информации
V.5) Датум на објава: 17.05.2019 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

