ОГЛАС ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ

Број на оглас: 01/2018

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Охрид
I.1.2) Адреса: Димитар Влахов бр.57
I.1.3) Град и поштенски код: Охрид 6000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Лилјана Симоноска Адреса на е-пошта: javni.nabavki@ohrid.gov.mk Телефон/Факс:
046 262 493/
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:
Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ
II.1) Предмет на конкурсот:
Изработка на идејно архитектонско решение за реконструкција на плоштад „Чинар“ во Охрид
II.2) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не
II.3) Дали конкурсот ќе се реализира од група на договорни органи: Не
II.4) Референтна номенклатура (ОПЈН) Не
II.5) Подетален опис на конкурсот: Види конкурсна документација и прикачени прилози кои се нејзин
составен дел и кои ќе Ви помогнат при изработка на идејното решение.

ДЕЛ III: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
III.1) Конкурсот за избор на идејно решение е дел од постапка за доделување на договор за јавна набавка на
услуги Да
Ако е ДА се наведуваат минималните услови за утврдување на способност
Право на учество имаат домашни и странски правни лица регистрирани за вршење на дејностапредмет на конкурсот и домашни и странски физички лица кои ги испонуваат условите предвидени во
конкурсната документација. Види конкурсна документација.
III.2) Од учесниците на конкурсот се бара посебна стручна квалификација Да
Aко е ДА, да се наведе која

Лиценца „А“ за проектирање на градби од прва категорија - правни лица, Овластување „А“ за
изработка на градби од прва категорија-физички лица,
III.3) Целосни и детални информации за критериумите што ќе се применуваат за избор на најдобро
рангираниот план/планови или проект/проекти
Економичност Функционалност Оригиналност

ДЕЛ IV: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Услови за доставување на планот/плановите или проектот/проектите:
IV.1.1) Плановите или проектите да се достават најдоцна до:
03.05.2018 во 12:00 Место: Охрид
IV.1.2) Доделување на наградa/награди Да
Ако е ДА, да се наведе која/кои
Прва награда 100.000.оо ден. Втора награда 30.000.оо ден. Трета награда 20.000.оо ден.
IV.2) Имиња на членови на жири комисија:
Име/Имиња на членови на жири комисија
Билјана Ангелоска
Марија Коруновска
Татјана Стојческа
IV.3) Дополнителни информации
IV.4) Датум на објава: 27.03.2018
IV.5) Краен рок за поставување прашања: 27.04.2018 15:30

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

