ОБРАЗЕЦ НА ОГЛАСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА
РАБОТА ИЛИ КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА УСЛУГА

Број на огласот

01/2014

ДЕЛ I: JAВЕН ПАРТНЕР
I.1) Податоци за јавниот партнер
I.1.1) Име на јавниот партнер: Општина Ресен
I.1.2) Адреса на јавниот партнер: Ресен,Плоштад„Маршал Тито“,бр.20

Град/општина: Ресен
I.1.3) Контакт:

Крсте Мицалевски

Е-пошта: krste.micalevski@resen.gov.mk

Поштенски код: 7310
Телефон: 047/551901,047/551770
Факс: 047/551908

Интернет адреса: www.resen.gov.mk
I.2) Категорија на јавниот партнер
Република Македонија

Општина
Град Скопје
Општина во градот Скопје

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЈАТА
II.1. Назив на предметот на концесијата: Реконстрикција, модернизација, надградба и
одржување на јавното осветлување на Општина Ресен
II.2. Природа и обем на концесијата: Воспоставување на јавно приватно партнерство за
договор за јавна набавка на услуга за реконстрикција, модернизација, надградба и одржување

на јавното осветлување на Општина Ресен

II.3. Објаснување за оправданоста на доделувањето на концесијата и назначување на
целите: Изработена е физибилити студија за оправданоста на доделување на договорот за
воспоставување на јавно приватно партнерство

II.4. Место/локација на извршување на концесијата: Општина Ресен, сите населени места во
општината.

II.5. Проценета вредност на договорот: 47.600.000,00 денари

ДЕЛ III: ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ/ПРИЈАВИ ЗА УЧЕСТВО
III. 1. Рок за поднесување на понудата/пријавата за учество
Датум : [2 ][8 ] / [ 0][3 ] / [ 2][0 ] [1 ][4 ] (дд/мм/гггг)
III.2. Адреса на поднесување на понудата/пријавата за учество
III.1.2) Адреса на концедентот:Општина Ресен,Плоштад„Маршал Тито“,бр.20 Ресен

Град/општина:

Ресен

Поштенски код: 7310

III.3. Јазик на кој мора да биде напишана понудата/пријавата за учество:
Македонски
Англиски
Друг

ДЕЛ IV: ВИД НАПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Отворена постапка
Ограничена постапка
Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас
Конкурентен дијалог

ДЕЛ V: НАДОМЕСТ ЗА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
_____0________МКД

_____0________ЕУР

ДЕЛ VI: УСЛОВИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТА НА ПОНУДУВАЧИТЕ/КАНДИДАТИТЕ
VI.1. Лична состојба
Докази и нивни вредносни показатели со цел за утврдување на состојбата:

-

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 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.

Изјавата од алинеја 1 од подточка 2.2.2 ја изготвува и потпишува самиот приватен
партнер и истата не мора да биде заверена од надлежен орган.
Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и постапка за ликвидација, како и
потврдите од регистарот на казни за сторени кривични дела од алинеја 5 и 6 од подточка 2.2.2,
ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во
Република Македонија надлежен орган за издавање на овие потврди е Централниот регистар
на Република Македонија.
Потврдата за платени даноци, придонеси и други давачки ја издава надлежен орган од
земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган
за издавање на оваа потврда е Управата за јавни приходи.
Потврдата од алинеја 7 од подточка 2.2.2 ја издава надлежниот орган во државата
каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за
издавање на оваа потврда е Централниот регистар на Република Македонија.
Документите од потточка 2.2.2 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци сметано
од крајниот рок за доставување на понудите наназад.

VI.2. Способност за вршење на професионална дејност
Докази и нивни вредносни показатели со цел за утврдување на способноста:

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.

VI.3. Економска и финансиска состојба
Докази и нивни вредносни показатели со цел
за утврдување на способноста (ако се
предвидени):

-

-

Позитивен извештај за билансот
на состојба и податоци од
билансот на успех за последните
три годинисоодветни изводи од
банки;
Извештај
за
билансот
на
состојбата 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;

-

Мислење
за
финансиска
способност за реализација на
предметниот проект од овластена
ревизорска куќа;

-

Минумум финансиски приход за
последните три
финансиски
години од минимум 1.000.000 евра
во денарска противвредност секоја
година пооделно.

-

Полиса
за
осигурување
од
осигурителна компанија во РМ за
осигурување за одговорност на
приватниот партнер од нанесување
на штета на јавниот партнер или на
трети лица за време на реализација
на предметот на договорот.

VI.4. Техничка и професионална способност

Евентуални минимални барања (ако се
приемнливи):

-

Позитивен извештај за билансот
на состојба и податоци од
билансот на успех за последните
три години.

-

Минумум финансиски приход за
последните три
финансиски
години од по минимум 1.000.000
евра во денарска противвредностза
секоја година пооделно.

-

Мислење
за
финансиската
способност за реализација на
предметниот проект од овластена
ревизорска куќа.

-

Полиса
за
осигурување
од
осигурителна компанија во РМ за
осигурување за одговорност на
приватниот
партнер
од
нанесување на штета на јавниот
партнер или на трети лица за
време на реализација на предметот
на договорот.

Докази и нивни вредносни показатели со цел
за утврдување на способноста (ако се
предвидени): Докази и нивни вредносни
показатели со цел за утврдување на
способноста:

1Лиценца Б за изведување на градби согласно
Законот за градба издадена од Министерство
за транспорт и врски на РМ, односно доколку
се работи за странски кандидат се доставува
потврда дека може да изведува градби од
втора категорија издадена од соодветен орган
на државната управа надлежен за вршење на
работите од уредување на просторот на РМ,
согласно член 42 од Законот за градење.
2.Список на вработени – стручни кадри кои ке
бидат ангажирани за реализација на договорот
со доставување на следните докази и тоа:
- М1/М2 обрасци на вработен стручен кадар
кој ке биде ангажиран во реализација на
договорот со полно работно време кај
приватниот партнер,
- Овластувања издадени од Комора на
овластени архитекти и инжењери на РМ
согласно член 42 и член 104 од Законот за
градење,
односно доколку се работи за
странски кандидат се доставува потврда за
веродостојноста на овластувањето
од
соодветен орган( комора на овластени
архитеки и овластени инжењери на РМ
односно надлежни национални комори,,
согласно член 42 од Законот за градење и тоа
за:
- Mинимум еден електро инженер во својство
на одговорн инженер за изведба
со
овластување Б категорија за изведба од
областа на електротехниката со минимум 3
години работно искуство и минимум еден
успешно реализиран проект за реконструкција
модернизација и надградба на систем за јавно
осветлување со ЛЕД светилки.
-За алинеја 2 потребно е да се достави CV со
прилог М1/М2 како доказ за вработување и
потребното работно искуство.
3.Референтна листа – минимум три договори
од ист вид и вредност колку и предметот на
договорот, или повеќе договори од ист вид со
вкупна проценета вредност колку и
проценетата вредност на договорот со
доставување на потврда и изјава од
примателот на услугите за успешно

Евентиални минимални барања (ако се
приемнливи):

-

Лиценца Б за изведување на
градби согласно Законот за
градење
издадена
од
Министерството за транспорт и
врски ,

-

Список на вработени- стричен
кадар кој ќе биде ангажиран за
реализација на договорот со
доставување на следните докази:

-

Овластувања издадени од Комора
на
овластени
архитекти
и
инжинери на РМ,

-

Референтна листа – минимум три
договори од ист вид и вредност
колку и предметот на договорот
или повеќе договори од ист вид со
вкупна проценета вредност колку
и проценетата вредност на
договорот.

-

Изјава
за
потекло
на
стоките/производител на стоките

-

Приватниот
партнер
да
е
производител на ЛЕД светилките
или да има склучен договор со
производителот на ЛЕД светилки
со изјава дека при избор и
склучување на договорот за ЈПП
ќе бидат обезбедени потребните
светилки со бараниот квалитет
даден
во
Техничките
спецификации.

реализиран договор.
4.Специјализирано возило со кран (корпа) со
целокупната потребна опрема за инсталирање
на новите светлечки тела и оддржување на
системот за јавно осветлување.
- За точка 4 потребно е да се достави доказ за
сопственост на специјализирано возило или
договор со друг субјект дека тој ќе му ги
стави на располагање соодветните технички и
професионални ресурси.
5.Изјава
за
потекло
на
стоките/производителот на стоките, како и
фотометриски податоци за ЛЕД светилките.
ЛЕД светилките треба да имаат потекло од
Европската Унија.
6.Приватниот партнер да е производител на
ЛЕД светилки или да има склучено договор со
производител на ЛЕД светилки со прилог
изјава да во случај на избор и склучување на
договорот ке бидат обезбедени минимум 2400
ЛЕД светилки со бараниот квалитет даден во
дел III.Технички спецификации.
- листа на главни испораки на понудувачите
или кандидатите извршени во последните три
години, со вредности, датуми, купувачи
(договорни органи или економски оператори),
со обезбедување на потврда за извршени
испораки издадени од примателите или,
доколку такви потврди не можат да се
обезбедат од причини вон контрола на
економскиот оператор, само со негова изјава
за извршени испораки,
- опис на техничката опременост и
оспособеност на економскиот оператор, мерки
за осигурување на квалитет и негова
опременост и оспособеност за испитување и
истражување,
- изјава за ангажиран технички персонал и
технички органи без оглед на тоа дали тие
непосредно му припаѓаат на економскиот
оператор,
- мостри, опис и/или фотографии на
производи кои се предмет на испорака, а чија
веродостојност економскиот оператор е
должен да ја потврди доколку тоа го побара
договорниот орган,
- уверенија издадени од надлежни органи за

контрола
за
квалитет
со
признаена
компетентност, а кои ја тестираат погодноста
на производите што јасно била утврдена со
упатувањата
кон
спецификациите
и
стандардите,
- во случај кога се набавуваат сложени стоки,
или во исклучителни случаи за посебни
намени,
се
обезбедува
проверка
на
производствените капацитети на економскиот
оператор, или ако е тоа потребно и на
неговите капацитети за проучување и
истражување, како и на мерките за контрола
на квалитетот, која ја спроведува договорниот
орган или во негово име ја спроведува
надлежен орган во земјата во која
економскиот оператор е регистриран и
- известување за елементите на договорот кој
економскиот оператор има намера да ги
отстапи на подизведувач.

VII. КРИТЕРИУМИ КОИ ЌЕ БИДАТ ПРИМЕНЕТИ ПРИ ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

1. Рок на важење на договорот (не подолг од 15 години).
Подолг временски период
на договорот носи поголем број на бодови. За овој елемент од понудата утврдени се вкупно

30 бодови.
2.Минимална заштеда на електрична енергија на новите светлечки тела од 60% а притоа да се
постигне осветлување на ниво подобро од сегашното. Секој процент на заштеда на електрична
енергија над 60 % носи поголем број на бодови. За овој елемент од понудата утврдени се

вкупно 30 бодови.
3.Висината на месечниот надоместок кој јавниот партнер ќе го плаќа на приватниот партнер за
реконструкција, модернизација, надградба и оддржување на системот за јавно осветлување. За
овој елемент од понудата утврдени се вкупно
40 бодови.

VIII. МИНИМУМ РАБОТИ ИСКАЖАНИ ВО ПРОЦЕНТИ КОИ ЌЕ БИДАТ ДОДЕЛЕНИ НА ТРЕТИ
СТРАНИ (доколку е предвидено)

IX.МИНИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОНЦЕСИЈА И/ИЛИ НАЧИНОТ НА КОЈ
ИСТИОТ СЕ ПРЕСМЕТУВА (доколку е предвидено)

X. БРОЈ И ДАТУМ НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСОТ

Датум: [1 ][1 ] /[ 0][ 2] / [2 ][0 ] [1 ][4 ]

(дд/мм/гггг)

ДЕЛ XI: ЖАЛБЕНА ПОСТАПКА
ХI.1) НАДЛЕЖЕН ОРГАН ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ЖАЛБА
ХI.1.1) Име на органот: Државна комисија за жалби по јавни набавки
ХI.1.2) Адреса на органот: Булевар „Илинден“бр.63А

Град/општина:

Скопје

Поштенски код:1000

I.1.3) Контакт:

Телефон:023251251

Е-пошта:

Факс:023251250

Интернет адреса:www.dkzjn.mk

ХI.2) ПРАВО НА ЖАЛБА

ХI.2.1) Рок за поднесување на жалба:

8 дена

ДОДАТОК А
ОСТАНАТИ АДРЕСИ И КОНТАКТИ
I. АДРЕСА И КОНТАКТ КАДЕ ШТО МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЈАТ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ :
Назив:
Адреса:
Место:

Поштенски код:

Држава: Македонија

Канцеларија/место за контакт:
Лице за контакт:

Телефон:

E-пошта:

Факс:

Интернет адреса:
II. АДРЕСА И КОНТАКТ КАДЕ ШТО СЕ ДОСТАПНИ ДОПОЛНУВАЊАТА/ИЗМЕНИТЕ НА ТЕНДЕРСКАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА :
Назив:
Адреса:
Место:

Поштенски код:

Држава: Македонија

Канцеларија/место за контакт:
Лице за контакт:

Телефон:

E-пошта:

Факс:

Интернет адреса:
III. АДРЕСА И КОНТАКТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДА/ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО :
Назив: Општина Ресен
Адреса: Плоштад„Маршал Тито“бр.20
Место: Ресен

Поштенски код: 7310

Држава: Македонија

Канцеларија/место за контакт:
Лице за контакт:Крсте Мицалевски

Телефон:047551901

E-пошта: krste.micalevski@resen.gov.mk

Факс:047551908

Интернет адреса:www.resen.gov.mk

