
 
 

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас:  85/2012  
ДЕЛ I:  ДОГОВОРЕН ОРГАН  
I.1) Податоци за договорниот орган  
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за транспорт и врски 
I.1.2) Адреса: ул. Црвена скопска општина 4 I 
.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000 
 I.1.4) Интернет адреса: www.mtc.gov.mk 
 I.1.5) Лице за контакт: Ленче Бајкова     
Адреса на е-пошта: lence.bajkova@mtc.gov.mk     
Телефон/Факс: 02 3 145 451/3 226 392  
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-Општи јавни услуги  
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Изградба на канализационен 
систем за прифаќање и третман на отпадни води за населено место Кадино – 
дел од припадна површина 4, општина Илинден, по принципот „клуч во 
раце“  
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување  
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на 
извршување на работите: Општина Илинден  
 
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: Подетален 
опис за предметот на набавката е даден во тендерската документација 
II.7) Референтна номенклатура за долелување на договор за јавна набавка 
(ОПЈН): 
 II.8) Дали предметот на набавката е делив: Не  
II.9) Рамковна спогодба: Не  
II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: Не  
II.11) Времетраење на договорот:  
Период во месеци: 12  
ДЕЛ III:  ПОСТАПКА III.1) Вид на постапка: Отворена постапка  
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени 
рокови: Не  
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III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: Најниска цена 
III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со 
користење на електронски средства? Да  
III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? Да  
Дополнителни информации во врска со електронската аукција: Договорниот 
орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во отворената 
постапка.  
Предмет на аукцијата е вкупната цена на предметот на договорот за јавна 
набавка, односно најниска цена од прифатливите понуди поднесени во 
првичната фаза од постапката. Поканите за учество на аукцијата ќе се 
достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на 
првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи 
понуди во првата фаза од постапката.  
По спроведената целосна евалуација на првичните понуди и одобрувањето 
на почетната ранг листа преку ЕСЈН ќе се испрати автоматско известување 
до регистрираната е-маил адреса на секој економски оператор кој не 
еквалификуван за учество на електронска аукција, додека квалификуваните 
понудувачи за учество на аукцијата директно ја добиваат Поканата за 
учество на аукцијата.  
Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следните податоци: 
почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично 
поднесените понуди 
 ДЕЛ IV:  ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање  
IV.1.1) Гаранција на понудата: Да [3,00%]  
IV.1.2) Изјава за сериозност: Не  
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10,00%] 
IV.1.4) 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.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги 
достави следниве документи: - изјава на економскиот оператор дека во 
последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во 
злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари  
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган  
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган  
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган 
од земјата каде што економскиот оператор е регистриран  
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека 
не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно 
партнерство  
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека 
не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност  



- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - 
забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност  
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор: -
 Документ за регистрирана дејност  
-економскиот оператор е должен да достави документ за регистрирана 
дејност како доказ дека е регистриран како правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ 
дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно прописите 
на земјата каде што е регистриран и  
-економскиот оператор е должен да достави Лиценца Б за изведувач на 
градби од втора категорија, согласно Законот за градење (“Службен весник 
на Република Македонија“ број 130/09, 124/10, 18/2011, 36/2011 и 54/2011). 
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор: Потребни 
документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор: -
извештај за билансот на состојба заверен од надлежен орган, односно 
ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на 
состојба, во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со 
закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран за 
последните три години и  
-извод од целокупниот промет на економскиот оператор-претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно 
ревидиран биланс на успех) за последните три години).  
Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на 
економскиот оператор: -позитивен финансиски извештај; и  
-минимален вкупен годишен приход од 30.000.000,00 денари за последните 3 
години, за секоја година поединечно. I 
V.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор: 
Потребни документи за докажување на техничката или професионалната 
способност на економскиот оператор: -листа на работи кои се извршени во 
последните 5 (пет) години со приложување на потврди од нарачатели 
односно инвеститори за задоволителна изведба на работи согласно со 
предметот на набавката, вклучувајќи вредност, време и локација на 
изведување на работите и наводи дали работите се изведени согласно 
правилата за деловно работење и дали се прописно завршени;  
-изјава на економскиот оператор за образовни и професионални 
квалификации на раководниот кадар и особено на лицата кои се одговорни 
за извршување на конкретните работи;  
-изјава на економскиот оператор за ангажиран технички персонал, без оглед 
на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор;  
-изјава за техничката опрема која економскиот оператор ја има на 
располагање за изведување на конкретните работи и  
-известување за елементите на договорот кои економскиот оператор има 
намера да ги отстапи на подизведувач, при што економскиот оператор мора 
во својата понуда да наведе податоци за делот од договорот кој има намера 
да го отстапи на подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и 
сл.)  



Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба 
на економскиот оператор: -најмалку 3 (три) реализирани договори за изведени 
исти или слични работи во последните 5 години, од кои најмалку еден со 
износ не помал од 8.000.000,00денари;  
-економскиот оператор да има најмалку 10 постојано вработени лица во 
редовен работен однос, од кои: најмалку 2 лица дипломирани градежни 
инженери, со овластување Б за инженер за изведба од област 
“градежништво“ и  
-Понудувачот да има постојано вработено или ангажирано: најмалку 1 (едно) 
стручно лице за безбедност при работа.  
-економскиот оператор треба да има на располагање: најмалку 2 (два) багера 
со длабинска лажица, со капацитет од 0,6-1,0 m, најмалку 2 (два) пикамери, 
најмалку 2 (два) подвижен компресор, најмалку 1 (еден) виброваљак, 
најмалку 2 (две) виброжаби, најмалку 4 (четири) первибратора, најмалку 2 
кипери, со најмал капацитет од 8 m3 
 IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет: -изјава на економскиот оператор 
дека работите ќе бидат изведени во согласност со стандардите, 
нормативите, прописите и техничката регулатива за ваков вид на работа 
IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина: Не се бара ДЕЛ V:  
АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
 V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи: 
V.2) Услови за доставување на понудите или пријавите за учество  
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до : 15.10.2012 во 10.00 часот  

 

 

V.3) Период на важност на понудата: 90 денови 
или до 15.01.2013  

 

V.4) 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 и на следното место: 
 

15.10.2012 во 10.00 часот Место: Скопје  
 

V.5) Дополнителни информации Дополнителни информации се дадени во 
тендерската документација  
V.6) Датум на објава: 21-09-2012  
ДЕЛ VI:  ДОКУМЕНТИ      
  ДЕЛ VII:  ПОНИШТУВАЊА  
ДЕЛ VIII:  ПРИЛОЗИ    
ДЕЛ IX:  ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР 


