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ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА 

 
 

Почитувани,  
 
Договорниот орган Општина Илинден, со адреса на ул.9 бб. 1041 
н.Илинден, телефон за контакт 022571-703, факс 022573-515 
електронска адреса www.ilinden.gov.mk., има потреба од -  Изработка на 
идејно решение за доградба на детска градинка „Гоце Делчев“ во 
н.м.Марино. 

 
За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за 

доделување на договор за јавна набавка на услуги по пат на конкурс за 
избор на идејно решение, во согласност со член 21 став 3, член 99 став 3 
и член 105 од Законот за јавни набавки („Сл.весник на РМ“ бр. 136/07, 
130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14 и 130/14), за што 
објави оглас број 05-3163/2014.  

 
Ве молиме Вашето идејно решение за горенаведениот предмет на 

конкурсот да ни го доставите најдоцна до 09.01.2015  година до 15,00 
часот (по локално време) по пошта на горната адреса или лично со 
поднесување во архивата на договорниот орган.  

 
Со оваа покана, Ви доставуваме конкурсна документација која ги 

содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на идејното 
решение.  

 
Отворањето на пристигнатите идејни решенија нема да биде 

јавно и ќе се изврши од страна на формирана Жири комисија од 
страна на договорниот орган по истекување на крајниот рок за 
поднесување на идејните решенија во просториите на договорниот 
орган.  

 
Однапред Ви се заблагодаруваме за соработката.  
 
 
 
 
Во Илинден 
 
28.11.2014 година 

Овластено лице 
 

Жири Комисија 
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Инструкции за учесниците 

 
1. Договорен орган 
Договорен орган е општина Илинден, со адреса на ул.9 бб. 1041 
н.Илинден, телефон за контакт 02 2571-703, факс 02 2573-515 
електронска адреса www.ilinden.gov.mk. 
 
2. Предмет на конкурсот за избор на идејно решение  
Предмет на конкурсот за избор на идејно решение е - Изработка на 
идејно решение за доградба на детска градинка „Гоце Делчев“ во 
н.м.Марино. 
 
Ќе се врши избор на 1 (едно) идејно решение за доградба на детска 
градинка „Гоце Делчев“ во н.м.Марино кое ќе се вклопи со веќе 
постоечкиот објект на детската градинка. 
 
Опис на постоечка состојба на објект детска градинка „Гоце Делчев“: 
 

Еден дел од детската градинка е наменски изграден, а дел е 
адаптиран од претходно постоечки објект. Вкупната површина на 
парцелата на која е лоцирана градинката изнесува 8023 м2.  

Детската градинка располага со 9 (девет) занимални во кои се 
згрижени 230 деца на возраст од 3 до 6 години распоредени  во девет 
воспитни групи. 

До градинката има пристап од постоечката сообраќајница ул “534“ 
во н.м.Марино. Обезбеден е пристап кон градинката со паркинг простор 
и посебен економски пристап за дотур на храна.  

До градинката има пристап и од две пешачки патеки.  
Објектот располага со сопствена кујна, која ги исполнува условите 

за производство и подготовка на храна.   
Детската градинка располага со сопствена  перална, каде се врши 

перење и пеглање на постелнините.  
Гардероберите за сите занимални се сместени во ходниците кои 

се димензионирани така да може непречено да се користат за движење. 
Во постоечкиот објект содржани се следните простории: 9 

занимални, комуникации, просторија за директор  и административна 
просторија,  санитарен чвор,  заеднички простории,  магацин за 
складирање на набавената храна, магацин за складирање на хигиенски 
средства и детергенти, просторија за прва помош  и просторија за 
логопед, перална, котлара, сала за свечености која се користи за 
одржување на помали приредби, презентации на проекти, претстави за 
децата, пробите за патронен празник. 

Во сите простории е поставен  систем за греење и ладење на 
топлински пумпи. Градинката има и сопствено парно за греење на нафта 
и дрва.  

Во рамките на  активностите на детската градинка актуелни се 
повеќе проекти за кои треба да се обезбеди простор како: еко проект, 
градина во детската градинка, ботаничка и цветна градина со цел да 
произведе расад од разновидни цвеќиња  наменети за разубавување на 
дворната површина на градинката. 

Со доградбата треба да се овозможи  работа на проекти кои нудат 
иновативни решенија и методи за подобрување на животната средина 
вклучувајќи иновативност, одржливост, во интерес на пошироката 
средина, придобивки по реализација на проектот, едукативни активности 

http://www.ilinden.gov.mk/
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за здрава храна, присуство на децата при подготовка на земјиштето, 
садење на зеленчук и овошје (семе, расад), секојдневни активности 
(наводнување, копање, плевење),набљудување на процесот на растење, 
собирање на плодовите, правилно консумирање на плодовите, 
преработување на плодовите (сокови, салати), вклучување на 
родителите и пошироката околина, организирање на натпревари за 
најубава градина, контакти со научни институции (факултети, билни 
аптеки и др.). 
 
3. Цел на конкурсот 
3.1 Изборот на најповолното идејно решение е со цел да се одбере 
идејно решение кое ќе предвиди проширување на детската градинка со 5 
занимални кои ќе овозможат згрижување на 120 деца на возраст од 2 до 
6 години кои ќе бидат распоредени во 5 воспитни групи и тоа: 
 

- I група            деца над 2 до 3 години (19 деца) 
- II група           деца над 3 до 4 години (22 деца) 
- III група          деца над 4 до 5 години (23 деца) 
- IV група         деца над 5 до 6 години (28 деца) 
- V група          деца над 5 до 6 години (28 деца). 

 
Новопроектираните занимални треба да се вклопат во постоечкиот 
објект на детската градинка. 
 
3.2 Понуденото идејно решение треба да нуди поврзаност со 
постоечкиот објект на детската градинка, такашто ќе овозможи 
поврзаност со кујната, постоечките девет занимални  и останатите 
содржини на детската градинка со новите 5 занимални. 
 
3.3 Понуденото идејно решение да содржи: 
- Зграда на детска градинка П+0. 
- Уредување на заеднички простор. Овој простор треба да служи како 
хол и место за одбележување на празници и манифестации и истиот 
треба да биде затворен и изведен од современи транспарентни 
материјали со можност за отварање во топлите и сончеви денови и 
користење како отворен простор (пацио) кој според потребите 
хортикултурно ќе се уредува, ќе се овозможи оформување на градина 
итн. Да се оформи затварање на заедничкиот простор во зимскиот 
период. 
 
3.4 При изготвување на идејното решение, договорниот орган на 
учесниците на конкурсот ќе им овозможи пристап до соодветната 
документација за објектот кој е предмет на конкурсот за избор на идејно 
решение,  посета на локацијата, геодетски елаборат, извод од план и 
сите дополнителни информации кои ќе бидат неопходни за изготвување 
на идејното решение. 
 
3.5 Понуденото идејно решение да биде во согласност со Правилникот 
за стандарди и нормативи за вршење на дејности на установи за деца 
(Службен весник бр.28 од 06.02.2014 година) и во согласност со Законот 
за заштита на децата (Службен весник бр.23 од 14.02.2013 година). 
 
 
 
 



 5 

 
4.Трошоци за поднесување на идејното решение 

 
4.1 Економскиот оператор ги сноси сите трошоци поврзани со 
подготовката и со доставувањето на идејното решение, а договорниот 
орган не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на 
исходот од постапката за избор на идејно решение. 
 
5. Конкурсни услови  
 
• Конкурсот е јавен и анонимен. Право на учество имаат домашни и 
странски правни и физички лица кои поседуваат соодветна лиценца 
односно овластување за проектирање на градби од втора категорија 
согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање и Законот за 
градење.  
• Краен рок за предавање на конкурсните трудови е 09.01.2015 година 
до 15,00 часот  
• Конкурсот завршува со избор на најдобро конкурсно идејно решение.  
• Конкурсните материјали и останатата коресподенција поврзана со 
конкурсот се пишува на македонски јазик.  
• Оценувањето на трудовите ќе го врши Жири комисија составена од 3 
члена.  
• Со изготвувачот на идејното решение кое ќе биде оценето како 
најдобро рангирано, договорниот орган, согласно Законот за јавни 
набавки (член 99, став 1, точка 3) ќе отпочне постапка за доделување на 
договор за јавна набавка со постапка со преговарање без претходно 
објавување на оглас за изработка на основен проект.  
 
5.1 Посебни услови 
Учесниците на конкурсот во моментот на доставување на своите трудови 
треба да поседуваат документи за докажување на лична состојба 
согласно член 147, став 2 од Законот за јавни набавки, документи за 
докажување на техничката  или професионалната способност согласно 
член 153 став 2  и документ за регистрирана дејност согласно член 148, 
став 1. 
 
5.1.1 Докажување на личната состојба: 
За докажување на личната состојба, учесникот на конкурсот во моментот 
на доставување на трудот треба да располага со следните документи: 

- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години не му 
била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка 
организација, корупција, измама или перење 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 економскиот оператор е регистриран; 
- потврда од Централен регистар на РМ  дека не е изречена прекршочна 
санкција забрана за вршење професија, дејност или должност; 
- потврда од Централен регистар на РМ дека не е изречена привремена 
забрана за вршење на одделна дејност 
- потврда од Централен регистар на РМ дека не е впишана споредна 
казна привремена забрана за вршење на одделна дејност; 
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- потврда од Централниот регистар на РМ дека не е впишана споредна 
казна трајна забрана за вршење на одделна дејност; 
- потврда од Централниот регистар на РМ дека не е впишана споредна 
казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на 
договори за јавна набавка и договори за јавно – приватно партнерство.          
 
5.1.2. Докажување на техничката или професионалната способност 
За исполнување на минималните критериуми за техничката или 
професионалната способност од тендерската документација учесникот 
на конкурсот во моментот на доставување на трудот треба да располага 
со следните документи:   
            
1. Лиценца Б за проектирање на градби од втора категорија, за домашни 
и странски правни лица 
 
2.Овластување Б за проектирање на градби од втора категорија, за 
домашни и странски физички лица (дипломирани инжинери - архитекти 
или соодветна категорија на инжинери). 
 
3. Учесникот на конкурсот да има склучено договор за соработка со 
правно лице кое е носител на лиценца за ревизија на проектна 
документација од втора категорија, согласно Законот за градење 
(Сл.весник на РМ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 
25/13, 79/13, 137/13 и 163/13), а кое не учествувало во изработката на 
проектната документација за која се ангажира како ревидент. 
 
5.1.3 Докажување на способноста за вршење на професионална 
дејност 

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, 
понудувачот треба да има на располагање документ за регистрирана 
дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за 
вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна 
набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение 
согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. 
       
Документите наведени за докажување на лична состојба, техничка и 
професионална способност и   документи за докажување на способноста 
за вршење на професионална дејност, учесникот на конкурсот треба да 
ги има на располагање во мометот на поднесување на трудот, а ги 
доставува доколку биде најдобро рангиран, по донесување на одлука за 
избор на најдобро идејно решение. 
 
6. Жири комисија 
 
Оценувањето на идејните решенија поднесени на конкурсот ќе го врши 
Жири комисија избрана од договорниот орган, составена од 3 (три) 
члена. Жири комисијата е самостојна во донесувањето на одлуките. 
Жири комисијата ќе ги оценува поднесените идејни решенија според 
критериумите за оценување, за што ќе поднесе извештај до договорниот 
орган и до учесниците на конкурсот. 
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Жири комисијата ќе го изврши оценувањето на идејните решенија и ќе ги 
објави резултатите од конкурсот во рок од 30 дена од денот на 
завршување на конкурсот. 
 
7. Критериуми за оцена на дизајнот,односно проектот 
 
- Рационалност на просторното и обликовното решение прилагодено на 
современите потреби на детската градинка. 
- Флексибилност на просторниот концепт(функционалност, практичност  
и организација) 
- Естетски вредности преку примена на модерно архитектонско 
обликовни елементи со тенденција кон универзалност на решението. 
- Ускладеност на решението со постоечкиот објект и содржините на 
детската градинка. 
-Потенцијална цена за изведување на проектот. 
 
8. Начин на поднесување на проектите 
 
Проектите се предаваат задолжително во аналогна форма и во 
дигитална форма (ЦД со тестуално образложение и сите графички 
прилози во формата pdf и dwg како и 3D анимација). 
Трудот во дигитална форма се предава во пластична опаковка со 
напишана шифра на трудот на самото ЦД.   
Трудот во аналогна форма се предава во непрозирна опаковка со список 
од сите прилози.Сите графички и текстуални прилози мораат да бидат 
означени со шифра во долниот десен агол. Графичките прилози да 
бидат презентирани на А3 формат, печатени во боја, а текстуалните 
прилози на А4 формат. 
Учесникот може да предаде по еден конкурсен труд. 
Сите заинтересирани учесници можат да ја посетат ЈОУДГ „Гоце Делчев“ 
и да добијат дополнителни информации доколку им се потребни. 
 
Трудовите се предаваат во затворен пакет со натпис за ,,Конкурс бр.05-
3163/2014 со шифра и со јасно напишана препорака ,,Не отварај,,. 
Податоците за авторот треба да се наведат во посебен затворен плик 
приложен во трудот со ознака ,,Автор,, и назначен со истата шифра. Во 
друг затворен плик со назнака ,,Адреса за враќање на трудот,, и 
назначен со иста шифра, треба да се наведе адресата на која ќе се 
врати ненаградениот  конкурсен труд. 
 
9. Рок за поднесување на проектите 
 
Краен рок за поднесување на проектите е 09.01.2015 година до 15,00 
часот. Проектите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се 
сметаат за задоцнети и нема да бидат земени во предвид во 
оценувањето на истите. 
 
10. Награди 
 
Договорниот орган ќе додели: 

• прва награда за избраното најдобро идејно решение во висина од 
60.000,00 денари.  

 
Оваа награда истовремено ќе претставува и откуп на авторските права и 
обештетување на авторот во целост, за што истиот мора да пополни и 
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да достави соодветна Изјава за согласност дадена во прилог на 
конкурсната документација . 
 
Со исплатата на конкурсниот труд договорниот орган се стекнува со 
право на употреба на наградениот труд во целост. 
 
11. Дополнителни информации 
Конкурсната документација може да се преземе преку веб страната на 
Бирото за јавни набавки. 
Само учесниците кои ја презеле документацијата по објавениот конкурс 
имаат право да учествуваат. 
Пријавените кандидати прифаќаат дека дале согласност за откривање 
на идентитетот по извршениот избор. 
Конкурсниот труд што нема да ги содржи сите елементи опишани во 
конкурсната документација, односно е доставен ненавремено или е 
некомплетен нема да биде предмет на разгледување од страна на жири 
комисијата. 
Идејните решенија кои нема да бидат прифатени ќе се вратат во рок од 
10 дена од денот на завршување на конкурсот. 
По извршениот избор на најдобро идејно решение ќе се спроведе 
постапка со преговарање без објавување на оглас согласно член 99 став 
1 точка 3 од Законот за јавни набавки за склучување на договор за 
изработка на основен проект со сите фази за изведба. 
 
12. Известување на учесниците на конкурсот 
 
До сите учесници на конкурсот се доставува известување за извршен 
избор на најдобро идејно решение во рок од 3 (три) дена од денот на 
донесувањето на одлуката за избор на најдобро идејно решение. 
  
13. Завршни одредби 
 

• Со учество на конкурсот изготвувачот на трудот ги прифаќа 
условите на конкурсот, 
 

• Договорниот орган со доделување на наградата ги откупува 
авторските права, 
 

• Договорниот орган го задржува правото да врши измени во 
идејното решение, 
 

• Жири  комисијата нема да ги разгледува оние конкурсни 
трудови    кои што ќе пристигнат по предвидениот рок или не 
се изработени според условите и расписот на конкурсот. 

 
Со цел подобрување на квалитетот при изготвување на идејното 
решение, договорниот орган се обврзува на учесниците на конкурсот да 
им овозможи пристап до соодветната документација со кој  ќе се 
прецизира опфатот кој е предмет на конкурсот за избор на идејно 
решение,  посета на локацијата, геодетски елаборат, извод од план и 
сите дополнителни информации кои ќе бидат неопходни за изготвување 
на идејното решение. 
   
                                                                                       Жири комисија 
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Прилог 1 – Изјава со која учесникот на конкурсот ги отстапува 
авторските права врз идејниот проект 
 
 
 
 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

Јас_________________________________, учесник на конкурсот за 
избор на идејно решение за Изработка на идејно решение за доградба 
на детска градинка „Гоце Делчев“ во н.м.Марино бр. ____________, 
објавен на ден _______.2014, од страна на Општина Илинден, изјавувам 
дека се согласувам со целосен откуп/ отстапување на авторските права 
врз мојот идеен проект кој го доставувам во прилог.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Место и датум                                                                Учесник на конкурсот 
 
___________________                                                ___________________ 
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Прилог 2 – Изјава со која учесникот на конкурсот потврдува дека ги 
исполнува критериумите за утврдување на личната состојба, 
професионална способност и документ за регистрирана дејност  
 
 
 

И З Ј А В А 
  

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека 
учесникот на конкурсот _______________________________________[се 
наведува назив на учесникот] во целост ги исполнува критериумите за 
утврдување на личната состојба , професионална способност и документ 
за регистрирана дејност утврдени во законот и во конкурсната 
документација по пат на конкурс за избор на идејно решение за 
Изработка на идејно решение за доградба на детска градинка „Гоце 
Делчев“ во н.м.Марино објавен од страна на Општина Илинден и дека 
учесникот на конкурсот ги има на располагање сите документи утврдени 
во конкурсната документација за докажување на исполнувањето на овие 
критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку 
нашиот труд биде избран за најдобро рангиран.  
 
 
 
 
 
Место и датум                                                                Учесник на конкурсот 
 
___________________                                                ___________________ 
 
 








