
                                                           НАДЗОР
Бр. Наслов на Договорот Година на склучување Инвеститор

1.  

Инженерски Услуги за Надзор на градежни и останати работи за систем за наводнување Валандово од Програмата за Наводнување на Јужната Долина на Вардар, Фаза 

2.

Рок за изведба 33 месеци од воведување во работа 21.06.2019

Извор на средства: Владата на Република Македонија ќе го финансира проектот во рамките на финансиската соработка помеѓу Германија и Македонија. Проектот е 

финансиран со околу 70% од заемот од Владата на Сојузна Република Германија преку KfW и околу 30% од Владата на Република Македонија. Давачките како ДДВ, 

царина и увозни давачки и такси ќе бидат надоместени од Владата на Република Македонија.

(Групна понуда поднесена од ГИМ-Носител, ГЕИНГ-Партнер)

2019

Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство

 

Управа за Водостопанство, 

претставувана од Единицата за 

Имплементацијата на Програмата

2.  

Железнички коридор VIII – Секција Куманово – Бељаковце, Надзор над градежни работи и поддршка на Единицата за имплеметација на проектот

Со договорот ќе се покријат следните експертски позиции:

- Експерт за градби 1

- Експерт за железничка пруга 1

- Електро инженер за напој на електрична струја и електрични инсталации

- Експерт за контрола на беток

- Експерт за геомехaника

- Експерт за геологија

- Експерт за геодезија 1

2018 ЕПТИСА Сервициос де Ингениериа, С.Л.

3.  

Надзор на градежни работи на државни патишта финансисрани од ЕБОР, Тендер 1

 -       А2 Чатал-Крива Паланка, рехабилитација на коловоз (21 км)  

 -       А4 Обиколница на Кочани, рехабилитација на коловоз (7 км)  

 -       А4 Штип-Радовиш, рехабилитација на коловоз (20 км)  

 -       Р1204 Куманово-Св. Николе, рехабилитација на коловоз (18 км)  

 -       Р1104 Куманово – Никуштак, рехабилитација на коловоз (10 км)  

 -       Р2233 Куманово – Опае, рехабилитација на коловоз (7 км)

2018 Јавно претпријатие за државни патишта

4.  

Надзор на фаза архитектура, конструкции, електрика и машинство при изградба на повеќенаменски центар Скопје, вклучувајќи подземен сообраќај, паркиралиште, 

шопинг центар и стамбен комлекс од Б категорија, лоциран во Скопје на ул. Мито Хаџи Василев Јасмин на градежна парцела 1.5, 1.1 и 1.12, и при изградба на Хотел и 

Бизнис Центар на парцела .13, лоциран на ул. Железничка бб Скопје

  Надзорот ќе врши надзор на следните фази:  

 - Архитектура  

 - Конструкции  

 - Електротехника  

 - Машинство 

2018 ЛИМАК ДОО Скопје

5.  Надзор на одржување на државни патишта во времетраење од три години 2016 Јавно претпријатие за државни патишта

6.  Вршење на надзор на работите за изградба на брана Конско со придружни објекти 2016
Министерство за земјоделство, 

шумарсто и водостопанство

7.  

Надзор над рехабилитација на 7 делници:

- Делчево – Голак

- Мокрино - Смолари

- Дојран – Николиќ

- Брвеница – Гостивар

- Црнилиште – Ропотово – Лажани

- Кривогаштани – Обршани – Воѓани

- Спој со Р1202 – Жупа

(Групна понуда – Носител на набавката: ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО, Градежен Институт Македонија А.Д. Скопје и ДИВИ Македонија ДООЕЛ – партнери) 

2015 Јавно претпријатие за државни патишта

8. 
Вршење на стручен надзор над изградбата на објект Управна зграда на ЈП Водовод и канализација Скопје

2015 ЈП Водовод и канализација Скопје

9.
Надзор над изградба и оддржување на објекти инвестирани од Град Скопје

2015 Град Скопје

10.

Надзор над реконструкција и доградба на Автопат секција Смоквица-Гевгелија, како дел од Коридор X

 (Egis International во конзорциум со Градежен Институт Македонија А.Д. Скопје)  

   

 Опис на извршени работи:  

 - Проширување на постоечки коловоз за 2,5 метри за да се оформи лента за застанување  

 - Изградба на нови мостови на река Кованска, Зуица, Мрзенска и Прдејци  

 - Асфалтирање на слој од БНС 22 ФА и Асфалт бетон АД 16 С  

 - Поставување на нова хоризонтална и вертикална сигнализација  

 - Поставување на нова еластична ограда  

2015

Министерство за финансии

Централно тело за финансирање и 

склучување на договори (CFCD)

11. „Железнички коридор VIII – Делница Куманово-Бељаковце – Услуги на надзор и помош на Единицата за имплементација на проектот“ 2015 EPTISA Servicios de Ingenieria, S.L.

12.

Надзор над изградба на автопат А2, делница Кичево-Охрид

Дополнителни услуги кои не се вклучени во основниот договор за Надзор над изградба на автопатА2, делница Кичево - Охрид 2014 Јавно претпријатие за државни патишта

13.

Надзор над изградба на автопат А4, делница Миладиновци - Свети Николе – Штип

Група на понудувачи: ГЕИНГ-Носител на набавката, ДИВИ Македонија и ГИМ-Партнери

Дополнителни услуги за Надзор над изградба на автопат А4, делница Миладиновци - Свети Николе – Штип

Договорен период: 18.03.2014-28.02.2019

Договорот се рализира согласно FIDIC (Red book '99) услови на договорот. 

2014 Јавно претпријатие за државни патишта

14.
Надзор над градежни работи за изведување на карабина за изградба на новиот објект  на НУ Турски Театар - Скопје

2013 НУ Турски театар – Скопје

15.

Надзор на проекти финансирани од светска банка (тендер 6 и 7)

Анекс бр. 1 2013 Јавно претпријатие за Државни патишта

16.

Надзор на изградба на објект-здравствена институција

Објект со целосно интегриран БМС систем 2013
ПЗУ Специјална болница по хируршки 

болести Филип Втори



17.

Вршење на овластен градежен надзор за објекти инвестирани од Град Скопје во период од 24 месеци

Дополнителни услуги за вршење на надзор над изградбата и оддржувањето на објекти инвестирани од Град Скопје
2013 Град Скопје

18.
Надзор над градежни работи за реконструкција, адаптација и санација на објектот на НУ Албански Театар - Скопје

2012 НУ Албански театар – Скопје

19.
Консултантски услуги за вршење на изградба на регионален пат К1-П-104 врска со П-104, Коломот – мост с.Близанско

2009 Агенција за државни патишта

20. Надзор за одржување на магистрални и регионални патишта во Република Македонија,Пакет 2 и Пакет 4 2007
Фонд за магистрални и регионални 

патишта

21. Договор за консултантски услуги за вршење надзор на изградба на обиколница на Скопје делница Оризари- Сарај од км 13+500 до км 25+290 2005
Фонд за магистрални и регионални 

патишта на Р. Македонија  

22. Консултантски услуги за реализација на проект ХМС Злетовица - Проект за подобрување на користењето на водата во реонот на Злетовица 2005
Министерство за земјоделство, 

Шумарство и водостопанство

23. Вршење квантитативен и квалитативен надзор над одржување на патишта  во Р. Македонија Пакет 2 ПЕ Битола и Пакет 4 ПЕ Велес и ПЕ автопат 2004
Фонд за магистрални и регионални 

патишта на Р. Македонија 


