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ОПШТИНА РЕСЕН
ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Почитувани,
Општина Ресен како јавен партнер , со адреса на Плоштад „Маршал
Тито“бр.20, Ресен, телефон за контакт тел.047/551770, факс 047/551908 електронска
адреса krste.micalevski@resen.gov.mk , спроведува постапка за воспоставување на јавно
приватно партнерство за доделување на договор за услуги за:
Реконстрикција, модернизација, надградба и одржување на јавното осветлување
на Општина Ресен
За таа цел, јавниот партнер спроведува постапка за доделување на договор за
јавна набавка на услуги со отворена постапка, во согласност со член 21 од Законот за
јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/12, 15/13 и
148/13), и член 5 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на РМ“,бр.6/12) за што објавува оглас број 01/2014.
Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на
договорот за јавна набавка најдоцна до 28.03.2014 во 12 часот (по локално време) по
пошта на горната адреса или лично со поднесување во архивата на јавниот партнер.
Со оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите
информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација
се состои од следните делови: инструкции за економските оператори, технички
спецификации, задолжителни одредби што ќе ги содржи договорот за јавна набавка и
модел на договор.
Отворањето на понудите ќе биде јавно и ќе се изврши на 28.03.2014 година во
12.00 часот во просториите на Општина Ресен.
Однапред благодариме на соработката.

Во Ресен
Февруари 2014 година

Овластено лице
_____________________________
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I. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
1.1 Дефиниции
1.1.1 Одредени поими употребени во оваа тендерска документација го имаат
следново значење:
-

„Договор за јавнa набавкa“ е договор од финансиски интерес склучен во
писмена форма меѓу договорниот орган од една страна и носителот на
набавката од друга страна, а чиј предмет е испорака на стоките кои
претставуваат предмет на договорот;

-

„Постапка за доделување на договор за јавна набавка“ е постапка што ја
спроведува договорниот орган, чија цел или дејство е купување или
стекнување на стоки, услуги или работи.

-

„Отворена постапка“ е постапка во која секој економски оператор има
право да поднесе понуда;

-

„Тендерска документација“ е збир на документи, информации и услови кои
претставуваат основа за изготвување, доставување и оценување на
пријавата за учество, односно понудата;

-

„Техничка спецификација“ е збир на технички услови, прописи, препораки
и стандарди со кои детално се дефинираат минималните барања од
технички аспект кои стоките, услугите или работите предмет на договорот
за јавна набавка треба да ги задоволат;

-

Јавен партнер е правно лице кое доделува договор за воспоставување на
јавно приватно партнерство

-

„Приватен партнер“ е домашно или странско правно или физичко лице или
конзорциум со кого се склучува договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство или кој за таа цел основа друштво за посебна намена.

-

„Понудувач“ е секој економски оператор кој поднел понуда;

-

„Понуда“ е предлог од понудувачот изготвен врз основа на тендерската
документација и претставува основа за доделување на договорот за јавна
набавка;

-

„Техничка понуда“ е дел од понудата со која се докажува исполнувањето на
поставените технички барања и услови од тендерската документација;

-

„Финансиска понуда“ е дел од понудата во кој се содржани понудените
цени согласно со условите од тендерската документација;

-

„Носител на набавката“ е понудувач или група на понудувачи кои склучиле
договор за јавна набавка;

-

„Евалуација на понуда“ е оцена на поднесена понуда во постапката за
доделување на договор за јавна набавка;
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-

„Прифатлива понуда“ е понуда која е поднесена во утврдениот рок и за која
е утврдено дека во потполност ги исполнува сите барања од тендерската
документација и техничките спецификации и одговара на сите критериуми,
условите и евентуалните барања за способноста на понудувачите;

-

„Одговорно лице“ е функционер кој раководи со државен орган,
градоначалник на единицата на локалната самоуправа или директор на
правно лице, односно лице овластено од него;

-

„Електронски средства“ е користење на електронска опрема за обработка и
чување на податоци (вклучувајќи и дигитална компресија), кои се
пренесени, испорачани и примени преку кабелски, радио или оптички
средства или преку други електромагнетни средства;

-

„Електронски систем за јавни набавки“ е единствен компјутеризиран систем
достапен на интернет, кој се користи со цел да се овозможи поголема
ефикасност и економичност во областа на јавните набавки;

-

„Писмено или во писмена форма“ e секој израз кој се состои од зборови или
бројки кои можат да се прочитаат, умножат и дополнително да се соопштат,
како и информации кои се пренесуваат и чуваат со помош на електронски
средства под услов сигурноста на содржината да е обезбедена и потписот да
може да се идентификува.

1.2 Јавен партнер
1.2.1 Јавен партнер е ОПШТИНА РЕСЕН , со седиште на адреса: Плоштад „
Маршал Тито“ бр.20, Ресен , телефон 047/551901, факс 047/551908, електронска адреса
krste.micalevski@resen.gov.mk, интернет адреса: www. resen.gov.mk
1.2.2 Лице за контакт кај договорниот орган е Крсте Мицалевски, телефон
047/551901, факс 047/551908, електронска адреса krste.micalevski@resen.gov.mk,
1.3 Предмет на договорот за јавно приватно партнерство
1.3.1 Предмет на воспоставување на договорот за јавно приватно партнерство
за доделување на договор за јавна набавка на услуги е:
Реконстрикција, модернизација, надградба и одржување на јавното
осветлување на територијата на Општина Ресен.
- Замена на постоечките светилки со ЛЕД енергетски ефикасни светилки
(демонтажа на постоечките светилки и монтажа на нови лед светилки како и на
пропратната опрема на системот за јавно осветлување ), обврска на приватниот
партнер.
- набавка и инсталација на опрема за автоматизирање и мониториинг на
системот на секое мерно место (вкупно 77) како и воспоставување на систем со
телефонска врска и тонско снимање за пријава на дефекти, обврска на приватниот
партнер.
- преместување на броилата, мерната и заштитната опрема надвор од
трафостаница на ЕВН до посебни стандардни ормарчиња со опрема за контрола и
мониторинг, обврска на приватниот партнер.
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- одржување на системот за јавно осветлување (светлосните тела,канделабрите
и бандерите на кои се монтирани светлосните тела, мерната, и командната опрема),
обврска на приватниот партнер.
- преносот на опремата и новите светлечки тела ќе преминат во сопственост на
Општина Ресен на начин и под условиопределени во договорот за јавно приватно
партнерство.
ЦЕЛТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНЕ СО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОВОЈ
ППРОЕКТ:
1.Зголемување на квалитетот и опфатот на услугата на јавното осветлување.
2.Заштеда на електрична енергија
3.Поголема безбедност на улиците
4. Намалување на дефектите на светилките
5. Заштита на животната средина
6. Намалување на трошоците за одржување
7. Долг животен век на ЛЕД светилките
8. Безбедност на сообраќајот во ноќно време
9. Зголемување на квалитетот на животот во Општина Ресен
10.Увид во реални оперативни податоци за работата на уличните светилки
Вкупната вредност на набавката на ЛЕД светилки согласно техничката спецификација
и физибилити студијата се проценува на 47.600.000,00 денари.
Договорот за јавно приватно партнерство ќе се склучи за временски период не
подолг од 15 години.
Целокупната инвестиција за успешно функционирање е на трошок на
приватниот партнер.
Кон приватниот партнер за вложената инвестиција ќе бидат вршени плаќања за
годишни, месечни ануитети од страна на јавниот партнер.
Инвестираните средства приватниот партнер ќе ги поврати преку надомест од
страна на Општина Ресен.
За цело времетраење на договорот тековното и инвестиционото одржување на
инфраструктурата и опремата е на сметка на приватниот партнер.
За време на изведбата и тековното и инвестиционото одржување на објектите и
опремата приватниот партнер има право да ангажира подизведувачи, но приватниот
партнер нема право, обврските и одговорностите да ги пренесува на трети лица.
1.3.2 Детален опис на предметот на договорот за јавно приватно партнерство е
даден во техничките спецификации од тендерската документација.
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1.4 Вид на постапка за доделување на договор за јавна набавка
1.4.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на отворена постапка,
која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.
1.4.2 Оваа постапка нема да се спроведува со користење на електронски
средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), освен во делот на
електронската аукција која задолжително се спроведува преку ЕСЈН
(https://www.e-nabavki.gov.mk).
1.4.3 Подетални информации за користењето на електронски средства:
За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во
ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска
форма која е составен дел од ЕСЈН1 , по што ЕСЈН автоматски ги обработува
податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на
регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Повеќе информации за
начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за
користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од
почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.
1.4.4 Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе
користи електронска аукција како последна фаза во отворената постапка. Предмет на
електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и
увозни царини, без ДДВ, односно првично поднесените цени на секој од
квалификуваните понудувачи. Пред закажување на електронската аукција која се
спроведува во постапка во која како критериум е избран економски најповолна понуда,
комисијата прави целосна евалуација на првично поднесените понуди, при што
доделува бодови за секој елемент на критериумот економски најповолна понуда.
Врз основа на спроведената евалуација и доделените бодови се формира почетна ранг
листа на квалификувани кандидати. На електронска аукција, понудувачите може да ги
намалуваат своите првично поднесени цени на тој начин да ги зголемат првично
добиените бодови за елементот цена, додека бодовите доделени за останатите елементи
остануваат непроменети како за времетраењето на е-аукцијата, така и по нејзиното
завршување 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 и кои се
регистрирани во ЕСЈН.
Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на е-меил
адресата на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е
регистрирано во ЕСЈН.
Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци:
почетната цена на квалификуваниот понудувач, односно неговата првично поднесена
цена ; датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе
се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени
цени). / , доделените бодови за секој елемент, како и почетниот тековен ранг на
понудувачот направен врз основа на вкупниот број бодови доделени за секој елемент
на критериумот економски најповолна понуда.
1

Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН
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Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда,
електронската аукција нема да се одржи, а договорниот орган ќе го покани
единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за
поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот
на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му
бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за
поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во
утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена , првично понудената
цена ќе се смета за конечна.
1.5 Применливи прописи
1.5.1 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки,
објавен во Службен весник на Република Македонија број бр. 24/12, 15/13 и 148/13 и
донесените подзаконски акти и Законот за концесии и јавно приватно пртнерство
(Службен весник на РМ“,бр.6/12)
1.5.2 При подготовка на својата понуда, понудувачот треба да ги има предвид
важечките прописи од областа на даноците и другите јавни давачки, работните односи,
работните услови и заштитата при работа и важечките прописи во делот наградењето
и проектирањето, законот за енергетика и сите останати останати закони кои се
однесуваат на предметот на договорот . Сите прописи може да се најдат во соодветните
изданија на Службен весник на Република Македонија.
1.6 Право на учество
1.6.1 Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци,
групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна
референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со
економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.
1.6.2 Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско
правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста
поврзана со предметот на договорот за ЈПП и кое подигнало тендерска документација
од јавниот партенер.
1.6.3 Во случај да доставена понуда од група на приватни партнери,
претставникот на групата со својата понуда треба да достави и писмено овластување
потпишано од сите членови на групата на приватни партнери со кое тие го овластуваат
преставникот да поднесе понуда со која ги презема сите права и обврски во нивно име
и за нивна сметка. Сите челнови на групата се солидарно одговорни пред јавниот
партнер за извршување на своите обврски. Јавниот партнер ќе комуницира со
претставникот на групата на приватни партнери. .
1.6.4 Приватниот партнер во рамките на иста постапка за доделување на
договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат
отфрлени ако приватниот партнер:
-

учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда
или

-

учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна
понуда.
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1.6.5 Приватниот партнер може да ангажира подизведувачи. Доколку
економската и финансиската состојба, како и техничката или професионалната
способност на понудувачот не е поддржана од други субјекти во вид на подизведувачи,
тој нема обврска да доставува документација за утврдување на способност од
подизведувачите. Во спротивно, ќе се постапи согласно со членовите 151 и 154 од
Законот за јавните набавки, без оглед на тоа дали другите субјекти се јавуваат како
подизведувачи или не.
1.6.6 Доколку приватниот партнер има намера дел од договорот за јавна
набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе
податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и
податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број
и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на
договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.
1.7 Трошоци за поднесување на понуда
1.7.1 Приватниот партнер ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со
доставувањето на понудата, а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци без
оглед на водењето и на исходот од постапката за доделување на договор за јавна
набавка.
1.8 Критериум за доделување на договорот за јавна набавка
1.8.1 Критериум за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за
доделување на договор за јавна набавка на услуги е економски најповолна понуда.
За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор чија понуда ќе биде
оценета како економски најповолна, односно која ќе освои најголем број на бодови
како збир на бодовите за секој елемент на критериумот економски најповолна понуда.
1.8.2 Како елементи на критериумот економски најповолна понуда
земаат следниве:

се

1.Понуда на 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.

1.8.3 Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за
изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во
бодови (Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/08).
1.9 Спречување на судир на интереси
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1.9.1 За спречување на судир на интересите во постапките за доделување на
договори за јавни набавки соодветно се применуваат одредбите од Законот за
спречување судир на интереси.
1.9.2 Носителот на набавката не смее, при извршување на договорот за ЈПП, да
ангажира лица кои биле вклучени во евалуација на понудите поднесени во постапка за
доделување на договор за ЈПП, во времетраење на договорот. Во тој случај договорот
се смета за ништовен.
1.9.3 Во постапката за доделување договор за ЈПП, претседателот, заменикот на
претседателот, членовите и замениците на членовите на комисијата за јавна набавка,
како и одговорното лице потпишуваат изјава за непостоење судир на интереси која
претставува дел од досието од спроведена постапка.
1.9.4 Во случај на судир на интереси кај претседателот, неговиот заменик,
членовите и нивните заменици во комисијата за јавна набавка, истите се повлекуваат од
работа на комисијата и се заменуваат со други лица.
1.9.5 Во случај на судир на интереси кај одговорното лице, истото со посебно
решение овластува друго лице од редот на функционерите или вработените кај
договорниот орган да ги донесе соодветните одлуки и да го потпише договорот.
1.10 Начин на комуникација
1.10.1 Секое барање, информација, известување и други документи во
постапката се испраќаат во писмена форма. Секој документ се евидентира во моментот
на испраќање, односно во моментот на примање.
1.10.2 Документите, освен понудата, се испраќаат:
- по пошта,
- по факс, или
- со електронски средства.
1.10.3 Документот кој бил испратен по факс, доставувачот е должен да го
достави по пошта или со користење на електронски средства во рок од два дена од
денот на испраќањето на документот по факс.
1.10.4 Начинот на поднесување на понудата е утврден во точка 4 од
Инструкциите за понудувачите.

1.11 Информации од доверлив карактер
1.11.1 Јавниот партнер ќе ги заштити информациите кои економскиот оператор
ги има означено како доверливи, особено кога станува збор за деловна тајна или права
од интелектуална сопственост, освен во случаите каде по сила на закон договорнот
орган е должен да ги достави овие информации до надлежните органи (во случај на
жалбена постапка, поведување на управен спор и слично). За таа цел, економскиот
оператор треба да направи листа на доверливи информации со користење на Образецот
на листа на доверливи информации во прилог на оваа тендерска документација, и
истата да ја достави заедно со својата понуда.
1.11.2 Доколку приватниот партнер не ја достави листата на доверливи
информации заедно со својата понуда, договорниот орган ќе смета дека предметната
понуда не содржи информации од доверлив карактер.
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1.11.3 Цената на понудата не се смета за доверлива информација во ниту еден
случај.

2. СПОСОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
2.1 Начин на докажување на способноста
2.1.1 Со понудата економскиот оператор задолжително треба да достави
придружна документација со која ќе ги докаже:
- личната состојба,
- способноста за вршење професионална дејност,
- економската и финансиска состојба,
- техничката или професионалната способност,
- стандардите за системи за квалитет,
- стандардите за управување со животната.
2.1.2 Бараната документација се поднесува во оригинал или во копија заверена
од економскиот оператор со потпис на одговорното лице, со назнака
“Верно на оригиналот“.
2.1.3 При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за
утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата,
комисијата може да побара економските оператори да ги појаснат или дополнат
документите, доколку не станува збор за значителни отстапувања од бараната
документација.
2.1.4 Бараното објаснување економскиот оператор го доставува во писмена
форма во рокот кој го определил договорниот орган.
2.1.5 Никакви промени во понудата, освен исправката на аритметички грешки,
не смеат да се бараат, нудат или да се допуштат од страна на комисијата или од
економскиот оператор.
2.1.6 Во случај на група економски оператори, сите членови на групата
поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење
професионална дејност.

2.2 Лична состојба
2.2.1 Јавниот партенер ќе го исклучи од постапката за доделување на договор
за ЈПП секој приватен партнер:
-

на кој во последните 5 години му била изречена правосилна пресуда за
учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

-

на кој 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;

-

на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за
вршење на одделна дејност;

-

кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;
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-

кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако на
економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците,
придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните
прописи и истите редовно ги плаќа;

-

кому му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија,
дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна
дејност и

-

кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги барал
јавниот партнер

2.2.2 За докажување на својата лична состојба, економскиот оператор ги
доставува следниве 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 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 јавноприватно 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.

2.2.3 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.
2.2.4 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.
2.2.5 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.
2.2.6 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.
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2.2.7 Документите од потточка 2.2.2 не смеат да бидат постари од 6 (шест)
месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите наназад.
2.2.8 Ако земјата во која е регистриран економскиот оператот не ги издава
документите наведени во потточка 2.2.2 или ако тие не ги опфаќаат сите
погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај
надлежен орган.
2.3 Способност за вршење на професионална дејност
2.3.1 За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност,
приватниот партнер треба да достави 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.
2.4 Економска и финансиска состојба
2.4.1 За да се квалификува како способен за извршување на предметниот
договор за јавна набавка од аспект на неговата економска и финансиска состојба,
економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови:
-

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.

2.4.2 Доколку приватниот партнер ја врши дејноста во период помал од три
години, минимален услов за утврдување на економската и финансиската состојба е
економскиот оператор да го остварил условот од подточка 2.4.1 во годините за кои
постојат податоци.
2.4.3 Приватниот партнер го докажува исполнувањето на минималниот услов
од подточка 2.4.1 или 2.4.2 со доставување на
-

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;
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-

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.

2.4.4 Доколку билансите на состојба и успех биле предмет на комерцијална
ревизија, економскиот оператор може да ги достави истите како доказ дека го
исполнува минималниот услов за утврдување на економската и финансиската состојба
без да бидат дополнително заверени од надлежен орган.
2.4.5 Економската и финансиската способност на приватниот партнер може да
биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот
оператор и тој субјект. Ако приватниот партнер ја докажува својата економска и
финансиска способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој е должен да
ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање
на приватниот партнер соодветните финансиски средства. Против субјектот кој ја
обезбедува финансиската поддршка не смее да е изречена правосилна пресуда за
учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари.
2.4.6 Ако приватните партнери поднесат понуда како група на приватни
партнери, економската и финансиската состојба се докажува со земање предвид на
ресурсите на сите членови на групата. Ако групата на приватни партнери настапува со
финансиска поддршка од трет субјект, економската и финансиска состојба се утврдува
согласно напред наведеното.
2.5 Техничка или професионална способност
2.5.1 За да се квалификува како способен за извршување на предметниот
договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка или професионална
способност, приватниот партнер треба да ги исполнува следниве минимални услови:
-

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
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избор и склучување на договорот за ЈПП ќе бидат обезбедени потребните
светилки со бараниот квалитет даден во Техничките спецификации.

2.5.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните
услови од подточка 2.5.1 со доставување:
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 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.
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- 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.
2.5.3 Изјавата од точка 5 ја изготвува приватниот партнер
2.5.4 Техничката и професионалната способност на приватниот партнер може
да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу приватниот
партнер и тој субјект. Ако приватниот партнер ја докажува својата техничка и
професионална способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој е должен
да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на
располагање на приватниот партнер соодветните технички и професионални ресурси.
Против субјектот кој ја обезбедува техничка или професионална поддршка не смее да е
изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција,
измама или за перење на пари.
2.5.5 Ако приватните партнери поднесат понуда како група на приватни
партнери , техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид
на ресурсите на сите членови на групата. Ако групата на приватни партнери настапува
со техничка или професионална поддршка од трет субјект или трети субјекти,
техничката и професионалната способност се утврдува согласно напред наведеното.
2.6 Стандарди за системи за квалитет
2.6.1 За да се квалификува како способен за извршување на предметниот
договор за јавна набавка од аспект на стандардите за системи на квалитет, приватниот
партнер треба да ги исполнува следниве стандарди:
-

Сертифициран систем за квалитет ISO 9001:2008
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2.6.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на стандардите од
подточка 2.6.1 со доставување на:
-

Сертификат кој е издаден од акредитирано сертификационо тело во РМ или
членка на мрежата IQNet.

2.7 Стандарди за управување со животната средина
2.7.1 За да се квалификува како способен за извршување на предметниот
договор за јавна набавка од аспект на стандардите за управување со животната
средина, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве стандарди:
- Сертифициран систем за квалитет: ISO 14001:2004
2.7.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на стандардите од
подточка 2.7.1 со доставување на:
- Сертификат кој е издаден од акредитирано сертификационо тело во
Р.Македонија или членка на мрежата IQNet.
3. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНА И
ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА

3.1 Појаснување на тендерската документација
3.1.1 Приватниот партнер може да побара појаснување на тендерската
документација од договорниот орган, исклучиво во писмена форма, најдоцна 6 дена
пред крајниот рок за поднесување понудите.
3.1.2 Појаснувањето јавниот партнер ќе го достави до сите приватни партнери
што подигнале тендерска документација, без при тоа, да се идентификува приватниот
партнер што побарал појаснување.
3.2 Измена и дополнување на тендерската документација
3.2.1 Јавниот партнер го задржува правото најдоцна 6 дена пред истекот на
крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на
поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја
измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите
приватни партнери што неа ја подигнале.
3.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, јавниот партнер ќе го
продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.
3.2.3 За продолжување на крајниот рок, јавниот партнер писмено ќе ги извести
сите приватни партнери што подигнале тендерска документација
4. ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
4.1 Содржина на понудата
4.1.1 Понудата треба да биде подготвена врз основа на оригиналната тендерска
документација и се состои од следниве елементи
-

пополнет образец на понуда
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-

пополнет образец на листа на доверливи информации (ако нема доверливи
информации, образецот не мора да се доставува),

-

документи за утврдување на личната состојба наведени во подточка 2.2 од
тендерската документација;

-

документ за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност
наведен во точка 2.3 од тендерската документација;

-

докази за утврдување на економската и финансиската способност наведени во
точка 2.4 од тендерската документација;

-

докази за утврдување на техничката или професионалната способност наведени во
точка 2.5 од тендерската документација;

-

изјава за сериозност на понудата

-

договор за групна понуда

4.1.2 Приватниот партнер понудата ја изготвува и доставува врз основа на
образецот на понуда даден во оваа тендерска документација.
Доколку на дадениот образец на понуда во оваа тендерска документација
приватниот партнер не може целосно и сеопфатно да ја изрази својата понуда, може да
користи друг образец на која ќе ја достави својата понуда под услов таквиот образец да
ги содржи сите елементи од образецот на понуда даден во оваа тендерска
документација. Понудата поднесена на образец на понуда кој не ги содржи сите
елементи согласно тендерската документација може да биде отфрлена како
неприфатлива.
4.1.3 Доколку понудувачот има намера дел од договорот да го отстапи на еден
или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот
кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени
подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е
одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без
оглед на бројот на подизведувачите.
4.2 Јазик на понудата
4.2.1 Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со
понудата се доставува на македонски јазик.
4.2.2 При изразување на цената со букви, странскиот економски оператор во
делот на понудата може да се послужи со англиски јазик.
4.2.3 Печатената литература може да биде и на друг јазик. Договорниот орган
го задржува правото во фазата на евалуација на понудите да побара од понудувачот да
изврши превод на печатената литература која е поднесена на друг јазик.
4.3 Цена на понудата
4.3.1 Приватниот партнер во листата на цени за услугата ја внесува цената .
4.3.2 Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на
економскиот оператор, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се
искажува посебно. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги
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има, а истите треба да бидат искажани и посебно. Оттука, предмет на евалуација ќе
биде вкупната понудена цена со вклучени увозни царини без ДДВ.
4.3.3 Цената на понудата се пишува со бројки и букви.

4.4 Валута на понудата
4.4.1 Цената на понудата се изразува во денари Македонскиот денар ќе се
користи како валута за евалуација на понудите. Курсната листа која ќе се користи е
курсната листа на Народната банка на Република Македонија, а курсевите за размена се
оние кои важеле 14 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.
4.5 Период на важност на понудата
4.5.1 Периодот на важност на понудата ќе изнесува 90 дена од денот на јавното
отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за
понудувачот. Доколку денот на отворањето на понудата е неработен, периодот на
важноста на понудата се смета од наредниот работен ден. Понудите кои содржат покус
период на важност од оној утврден во оваа точка од тендерската документација ќе
бидат отфрлени како неприфатливи.
4.5.2 Доколку договорниот орган процени за потребно може да побара од
понудувачот продолжување на периодот на важност на понудата.
4.6 Гаранција на понудата / Изјава за сериозност на понудата
4.6.1 Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за
сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во
прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената
изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со исклучување од натамошната
постапка и издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и
согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки. Изјавата ја потпишува
лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се
разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување
за потпишување на изјавата.
4.6.2 За објавувањето на негативната референца договорниот орган ќе одлучи
со одлуката за избор или за поништување на постапката, а истата ќе биде објавена
истовремено со објавување на известувањето за склучен договор или за поништување
на постапката.
4.7 Форма и потпишување на понудата
Понудувачот подготвува еден оригинален примерок со ознака „оригинал“.
Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува овластено лице од
страна на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена
литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу
редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е
парафирано од лицето кое ја потпишува понудата. Доколку понудувачот има намера
дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во
понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи
на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма,
седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред
договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на
подизведувачите.
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4.8 Затворање и обележување на понудите
Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го
содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.
Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:
-

е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
го содржи бројот на огласот,
во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“, да не се отвора пред времето и
датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган
не презема одговорност за затурање или предвремено отворање на понудата. Понудите
кои се отворени предвремено или оштетени и притоа може да се види нејзината
содржина поради непридржување кон условите за затворање и обележување на истите,
ќе се отфрлат како неуредни.
4.9 Краен рок и место за поднесување на понудите
4.9.1 Краен рок за доставување на понудите е 28.03.2014 година, во
12.00 часот.
4.9.2 Понудите се поднесуваат на следнава адреса: Општина Ресен, Плоштад „
Маршал Тито “, бр.20 Ресен со назнака "За отворена постапка за доделување на
договор за ЈПП.
4.9.3 Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на
понудите, се отфрла како задоцнета и истата ќе му биде вратена на економскиот
оператор неотворена.
4.10 Алтернативни понуди
4.10.1 Во оваа постапка за доделување на договор за јавна набавка не се
дозволени алтернативни понуди.
4.11 Измена, замена и повлекување на понудата
4.11.1 Понудувачите можат да ги изменат, заменат или повлечат своите понуди
по поднесување на понудата, под услов измените, замените или повлекувањата да се
добиени од договорниот орган пред крајниот рок за поднесување на понудите наведен
во точка 4.9.
4.11.2 Измените, замените и повлекувањата на понудите ќе бидат подготвени,
ковертирани, обележани и доставени согласно точка 4.8, со тоа што ковертот соодветно
ќе биде обележан со "измена", "замена" или "повлекување".
4.11.3 Понудата не може да биде изменета, заменета или повлечена по крајниот
рок за поднесување на понудите предвиден во точка 4.9.
4.11.4 Повлекувањето на понудата во периодот помеѓу крајниот рок за
поднесување на понудите и истекувањето на периодот на важност на понудата ќе
резултира со наплатување на гаранцијата на понудата, согласно точка 4.6.5 / издавање
на негативна референца согласно точка 4.6.1
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5. ОТВОРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ
5.1 Отворање на понудите
5.1.1 На јавното отворање на понудите може да присуствува секое
заинтересирано лице.
5.1.2 Само овластените претставници на понудувачите можат да учествуваат во
постапката на јавно отворање на понудите со давање на свои забелешки во записникот
од отворањето на понудите.
5.1.3 Овластените претставници на приватните партнери на јавното отворање
мораат да носат овластување потпишано од одговорното лице на приватниот партнер.
Сите овластени претставници на приватните партнери, присутни на јавното отворање,
треба да потпишат евидентен лист.
5.1.4 Јавното отворање ќе се одржи на 28.03.2014 година, во 12.00 часот, во
мала сала на Општина Ресен, административна зграда .
5.1.5 Доставените понуди се отвораат согласно Законот за јавните набавки.
5.1.6 Комисијата ќе пристапи кон јавно отворање на понудите доколку е
пристигната и само една понуда.
5.1.7 Во текот на отворањето на понудите се води записник според
Правилникот за постапката на отворањето на понудите и Образецот за водење на
записник за отворањето на понудите (Службен весник на Република Македонија“
бр. 154/07).
5.2 Доверливост на процесот на евалуација на понудите
5.2.1 Ниту една информација во врска со разгледувањето, оценката и
споредбата на понудите во процесот на евалуација нема да им се откријат на
економските оператори или на кои било други лица што не се службено вклучени во
тој процес.
5.3 Појаснување на понудите
5.3.1 Во периодот на разгледување и оценување на понудите, договорниот
орган може, да побара од кој било приватен партнер појаснување на неговата понуда.
Барањето од договорниот орган за појаснување и одговорот се во писмена форма.
Никаква промена на цените или на содржината на понудата нема да се бара, нуди или
да се дозволува, освен за потврдување на корегирањето на аритметички грешки што ги
открил договорниот орган при проценката на понудите.
5.3.2 Секое појаснување доставено од страна на приватниот партнер во поглед
на неговата понуда што не е дадено како одговор на барање од јавниот партнер, нема
да се разгледува.
5.4 Исправка на аритметички грешки
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5.4.1 Ако понудата е прифатлива и е составена и доставена во согласност со
тендерската документација, договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на
следниот начин:
-

ако постои несовпаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот што е
напишан со зборови.

-

ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, тогаш преовладува
единечната цена.

6. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
6.1 Доделување на договорот за ЈПП
6.1.1 Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна
фаза во отворената постапка, договорот му го доделува на економскиот оператор чија
понуда ќе биде оценета како економски најповолна, односно која ќе освои најголем
број на бодови како збир на бодовите за секој елемент на критериумот економски
најповолна понуда
6.2 Известување за доделување на договорот за јавна набавка
6.2.1 По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН
автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа
известување за приватниот партнер кој што поднел најповолна понуда во текот на
негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвиква
правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука
за избор на најповолна понуда.
6.2.2 Избраниот најповолен приватен партнер ќе биде известен во писмена
форма дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на
одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски
оператори ќе бидат известени за резултатите од спроведената постапка, одлуката кој е
најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда.
Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во
извештајот од спроведената постапка.
6.3 Правна заштита
6.3.1 Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за ЈПП
и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на
одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и
пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за
доделување на договор за ЈПП, во согласност со условите и постапката предвидени со
Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со
електронска аукција во однос на утврдување на способноста на понудувачите и
целосната евалуација на првичните понуди се остварува по донесување на одлуката за
избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.
6.3.2 Жалбата треба да ги содржи следниве елементи:
-

податоци за подносителот на жалбата (име презиме, назив на приватниот
партнер , адреса на престојувалиште и седиште),

-

податоци за застапникот или полномошникот,
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-

назив и седиште на јавниот партнер

-

број и датум на постапката за доделување на договор за ЈПП и податоци за
огласот за доделување на договор за ЈПП,

-

број и датум на одлуката за избор на најповолна понуда, поништување на
постапката или други одлуки на јавниот партнер,

-

податоци за дејствијата или пропуштањата за преземање на дејствија од
страна на приватниот партнер,

-

опис на фактичката состојба,

-

опис на неправилностите и образложение по истите,

-

предлог на докази,

-

жалбено барање и/или барање за надомест за трошоците на постапката и

-

потпис на овластено лице.

6.3.5 Подносителот на жалбата е должен да приложи и доказ за уплата на
надомест за водење на постапката.
6.3.6 Подносителот на жалбата кој нема седиште на територијата на Република
Македонија е должен да определи полномошник за прием на писмена.
6.3.7 Жалбата се изјавува до Државната комисија. Жалбата се поднесува лично
или по препорачана пошта истовремено до договорниот орган и до Државната
комисија. Денот на поднесување на жалбата по препорачана пошта се смета за ден на
поднесување. Во случај на лично поднесување на жалбата договорниот орган е должен
да му издаде на подносителот потврда за времето на приемот.
6.3.8 Во постапката пред Државната комисија подносителот на жалбата, покрај
административната такса, плаќа и надоместок за водење на постапката во зависност од
висината на понудата, и тоа:
-

до 20.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 100 евра во
денарска противвредност,

-

од 20.000 до 100.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 200
евра во денарска противвредност,

-

од 100.000 до 200.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 300
евра во денарска противвредност или

-

над 200.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 400 евра во
денарска противвредност.

6.3.9 Во случај на непостоење на понуда, висината на надоместокот за водење
на постапката се пресметува врз основа на проценетата вредност на договорот за јавна
набавка, при што Државната комисија го известува подносителот на жалбата за
висината на надоместокот и рокот во кој треба да достави доказ за негова уплата.
6.3.10 Надоместокот за водење на постапката е приход на Буџетот на Република
Македонија.
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6.3.11 Договорниот орган не смее да го потпише договорот за ЈПП и да
пристапи кон негово извршување во рок од 12 дена, сметајќи од денот на приемот на
одлуката со која се одлучува за поединечно право во постапката за доделување на
договорот за јавна набавка, освен:
-во случаите од членовите 99 и 198 од овој закон,
-во случај кога во постапката учествувал само еден понудувач чија понуда е
избрана за најповолна или
- во случај на поединечни договори за јавни набавки врз основа на рамковна
спогодба.
6.4 Склучување на договорот за ЈПП
6.4.1 Договорниот орган ќе го достави договорот за ЈПП до избраниот
најповолен понудувач во 6 примероци на потпишување.
6.4.2 Избраниот најповолен понудувач има обврска да го потпише договорот за
јавна набавка во рок од 5 дена од денот на добивање на договорот и истиот да му го
врати на договорниот орган. Договорниот орган презема обврска на избраниот
најповолен понудувач да му го испрати потребниот број на примероци од договорот
откако истиот ќе го потпише овластеното лице на договорниот орган.
7. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
7.1 Начин на плаќање
7.1.1 Се предвидува следниов начин на плаќање _____________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________. Начинот на плаќање е
задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од оној утврден
во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на
комисијата за јавни набавки.

7.2 Рок и место на испорака
7.2.1 Носителот на набавката е должен да го испорача предметот на договорот
во рок од _______________ од денот на потпишување на договорот на следнава
локација _______________ со паритет ___________. Рокот и местото на испорака се
задолжителни. Секоја понуда која содржи рок и место на испорака поинакови од тие
утврдени во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од
страна на комисијата за јавни набавки. / Економскиот оператор го дефинира рокот на
плаќање во својата понуда, но истиот не смее да е покус од __________, ниту подолг од
_________. Секоја понуда во која се нуди рок на испорака надвор од рамките утврдени
во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на
комисијата за јавни набавки. Носителот на набавката е должен да го испорача
предметот на договорот на следнава локација _______________ со паритет
___________.
7.3 Разлики во цена (корекција на цени)
Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата
на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за
јавна набавка.
24

7.3.1 Корекција на цените на предметот на договорот за јавна набавка се
дозволени доколку истата не е поголема од ______% од вредноста искажана во
понудата.
7.3.2 Корекција на цените се врши на барање на која било од договорните
страни на договорот за јавна набавка. Договорната страна смее да бара корекција на
цени најрано __________ по последната корекција на цени извршена на барање на таа
договорна
страна,
на
следниов
начин:
__________________________________________________________________________.
7.3.3 Како релевантен доказ за промената на цената на предметот на договорот
за јавна набавка ќе се користи __________________________________.
7.4 Авансно плаќање
7.4.1 За извршување на договорот за јавна набавка не е дозволено авансно
плаќање. / За извршување на договорот за јавна набавка е дозволено авансно плаќање
од ___ % (најмногу 20%) од вредноста на склучениот договор. Економскиот оператор
го предвидува бараниот аванс во својата понуда.
7.4.2 Пред исплата на авансот, носителот на набавката е должен да обезбеди
банкарска гаранција за авансното плаќање во висина на договорениот аванс.

7.5 Гаранција за квалитетно извршување на договорот

8. ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА
8.1 Договорниот орган може да ја поништи постапката за доделување на
договор за ЈПП ако:
-

бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден за
постапките за доделување на договор за јавна набавка согласно со овој
закон,

-

не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива или соодветна
понуда,

-

се поднесени прифатливи понуди кои не можат да се споредат поради
различниот пристап во техничките или финансиските понуди,

-

настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган,

-

понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за јавна
набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот,

-

оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или
недостатоци, до моментот на отворање на понудите,

-

поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на
договорниот орган,

-

договорниот орган не може да изврши избор на најповолна понуда поради
битни повреди на законот согласно со членот 210 од овој закон или
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-

избраниот понудувач се откаже од склучување на договорот.

9. ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈПП
9.1 Постапката за доделување на договор за ЈПП завршува на денот на
конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.
9.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа
мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во
тендерската документација.
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II. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Начинот на кој е организирано јавното осветлување во Општина Ресен во овој
момент е на стандардно ниво со можности за негово подобрување. Тековниот систем се
темели на живини светилки.
Согласно физибилити студијата и елаборатот за реконструкција, модернизација
оддржување и надградба на системот за јавно осветлување изработен од страна на
овластена компанија се предлага замена на постојните живини светилки со ЛЕД
светилки. Освен значитечната заштеда на електрична енергија и средства за
оддржување со примена на новото идејно решение ќе се постигне јавно осветлување во
Општина Ресен согласно европските стандарди, на ниво многу подобро од сегашното.
Врз основа на податоците од програмата за јавно осветлување 2013/2014 година
на територијата на Општина Ресен инсталирани се вкупно 2104 светилки. Се проценува
дека околу 80 % се живини светилки со моќност од 125 W и 20% живини светилки со
мочност 250 W. Се предвидува иситите тие да бидат заменети со 2400 ЛЕД светилки
комплет со заштитно куќиште и соодветна пропратна опрема кои ќе обезбедат
минимална заштеда на електрична енергија од 60%, ќе имаат миниален век на траење
од околу 60.000 часови (15години), кои ќе обезбедат осветлување подобро од
сегашното ниво, придржувајки се до стандардите за јавно осветлување.
Според евиденција и добиените фактури од страна на ЕВН Македонија за
потрошена електрична енергија за последните три години 2011, 2012, 2013 просечната
годишна потрошувачка на електрична енергија во kWh за јавно осветлување изнесува
1.132.673 kWh.
Согласно одлука на Советот на Општина Ресен бр.07-3915/13 од 25.12.2013
година, проектот за реконструкција, модернизација, надградба и оддржување на
системот за јавно осветлување во Општина Ресен ќе се врши по пат на јавно приватно
партнерство.
Обврски на приватниот партнер се следните:
 Да изврши снимање и детална проверка на состојбата на постоечкиот систем за
јавно осветлување со изработка на основен проект за реконструкција,
модернизација и надградба, со динамичен план на неговите активности,
вклучително и нумерирање на столбовите за јавно осветлување непосредно
пред започнувањето на било какви дејствија и да ја достави до јавниот партнер.
 Изработка на изведбен проект за монтажа на светлосните тела и мерната опрема
комплет со еднополни шеми и еден примерок да достави до јавниот партнер.
 Набавка и промена на сите светлосни тела со енергетски ефикасни ЛЕД
арматури со динамика што ќе произлезе од меѓусебниот договор со јавниот
партнер.
 Набавка и монтирање на внатрешната инсталација на канделабрите и ставање
на соодветен осигурувач кон мрежата за напојување.
 Набавка и монтирање на разводен ормар тип А (со оддел за монтирање на
електрично броило на ЕВН и можност за пристап до него) со комплетна опрема
за активирање, контрола и мониторинг на напојувањето и потрошената
електрична енергија, притоа донесувајки електричен довод од трафостаница до
ормарот и оспособување на сите врски и изводи кои биле претходно активни од
самата трафостаница за напојување на старата мрежа за јавно осветлување.
Разводниот ормар треба да има карактеристики според А1 типот на ормари за
улично осветлување ЕВН и IP65 заштита од надворешни влијанија.
Разводниот ормар треба да има опрема за двострана заштита од пренапон и
краток спој (заштита од страната на дистрибутивната мрежа на ЕВН и заштита
од страната на изводите - мрежата за улично осветлување) со автоматско
исклучување.
 Опрема за командување на мрежата и опремата за осветлување составена од
уред за стартување на осветлувањето како и уред за намалување на
интензитетот на осветлувањето во договорен временски интервал.
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Воспоставување CALL центар, телефонска линија со тонско снимање на
повиците за пријава на дефекти од страна на граѓани.
Воспостравување на сервис за пријава на дефекти од страна на граѓани по пат
на е-маил или преку систем воспоставен на веб страната на Општина Ресен.
Време на отстранување на дефектот во делот од системот за јавно осветлување
со кој раководи приватниот партнер, како и реакцијата после пријава од граѓани
е 48 часа, после кое време ќе го извести јавнниот партнер ако се работи за
посериозен дефект.
Замена на оштетени ЛЕД светилки кои имаат оштетување (намалување на
светлинскиот извор) за 25% или во монемтот кога нема да ги задоволуваат
пропишаните стандарди за осветлување на соодветната јавна површина.
Да учествува во изработувањето на развојните програми во делот од јавното
осветлување и сам на свој трошок да припреми проект(дизајнирање) на новите
линии согласно карактеристиките на постојниот систем за улично осветлување
и да врши изработка на техничката документација која за јавниот партнер ќе
биде појдовна точка за спроведување на јавна набавка за опрема за улично
осветлување, а по завршувањето на изведбата на новата мрежа ќе го превземе
нејзиното одржување и за неа ќе важат истите услови како и за постоечката
мрежа и опрема;
Приватниот партнер треба да ја осигура целосната опрема во осигурителна
компанија. Трошоците настанати од било каков дефект на опремата во
разводните ормари и на самите светлосни тела, паѓаат на товар на приватниот
партнер.

Согласно елаборатот за реконструкција, модернизација и оддржување на јавното
осветлување на подрачјето на Општина Ресен, ЛЕД светлосните тела треба да ги
исполнуваат следните минимално технички услови:
















Векот на траење да биде подолг од 60.000 работни часови (15 години).
Светлосните тела треба да имаат дисперзија на светлината (агол на
осветлување од вертикалата) ≥ ±60° т.е. вкупен агол ≥ 120°, но не поголема
од 180°;
Заштита од пренапон и надворешни електрични влијанија;
Минимално производство на светлосен флукс (ефикасност) ≥ 90 lm/W;
Температурниот опсег на работа да се движи во границите од -30ºСдо+60ºС;
Степенот на заштита од атмосферски влијанија да биде IP65;
Куќиштето треба да биде заземјено со спој на заштитното заземјување на
металните столбови;
Спојот на провидниот поклопец и куќиштето треба да биде изведен со
силикон отпорен на топлина;
Степенот на заштита од вандализам најмалку (IK6);
Конзола (држач-зглоб) со варијабилно подесување ±15° од хоризонталата и
при одредена потреба од фиксна конзола за поставување на ѕид или на
вертикален столб, дијаметар на отворот 60-76mm, комплет со држач за на
столб, лира, ѕид;
Температура на боја на светлината поголема од 4000 (келвини);
Долниот поклопец треба да биде рамна провидна плоча од плексиглас
(Poly(methylmethacrylate)), не од стакло;
Сертификати за исполнување на EN стандардите (CE,IDA,TUV,ECO,
ISO,ENERGY SAVING) еден или повеќе од наведените.
Светилките во целост треба да бидат сертифицирани согласно барањата на
ENEC(Eyropion Norm Elecrtical certification) за безбедност. На светилката да
има ознака ENEC, и за секој тип на светилка да се достави соодветниот
сертификат.
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Електрична ефикасност ≥ 85%;
Понудувачот да обезбеди фотометриски податоци за светилките

Новите ЛЕД светилки да обезбедат осветлување подобро од сегашното ниво,
притоа придржувајки се до стандардите за јавно осветлување согласно елаборатот за
реконструкција, модернизација и оддржување на јавното осветлување на подрачјето на
Општина Ресен.
При проектирањето на осветлувањето на собраќајниците можни се два
концепта, зависно од светлотехничките големини што се користат како основни
критериуми:
-принцип на сјајност
-принцип на осветленост
Праксата покажала дека принципот на осветленост е погоден за спорите
учесници во собраќајот(пешаци велосипедисти и сл.), додека принципот на сјајност е
најсоодветен за возачите на моторните возила.
Улиците со мал собраќај или улиците наменети исклучиво за пешаци се
проектираат според концептот во кој што основен критериум е осветленоста на
хоризонталните и вертикалните површини, додека собраќајниците со интезивен
моторен собраќај и поголеми брзини на движење се проектираат според концептот во
кој што основен критериум е сјајноста.
- Според концептот на сјајност на Commission Internationale de l’Eclairage-CIE дефинира
пет класи на осветлување М1-М5.
Табела1.Класи на осветлување за различни типови на патишта
Опис на патот
Класа на осветлување
Брзи патишта со одвоени коловозни патеки без
крстосници во ниво со комплетна контрола на
пристап-автопатишта
Густина на собраќајот и комплексност на патот
- Висока
М1
- Средна
М2
- Ниска
М3
Брзи патишта со собраќај во двете насоки
Контрола на собраќајот и раздвојување на
различни типови на корисници
- Слаба
М1
- Добра
М2
Важни градски собраќајници и регионални
патишта
Контрола на собраќајот и раздвојување на
различни типови на корисници
- Слаба
М2
- Добра
М3
Помалку важни собраќајници, локални патишта и
собраќајници во зони на живеење
Контрола на собраќајот и раздвојување на
различни типови на корисници
- Слаба
М4
- Добра
М5
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Табела 2. Критериуми за моторен сообраќај базиран на сјајноста на коловозот
Класа на
осветление
М1
М2
М3
М4
М5

Најниска
експлоатациона
вредност (cd/m2)
2,0
1,5
1,0
0,75
0,5

- Според концептот на осветленост Commission Internationale de l’Eclairage-CIE
дефинира седум класи на осветлување Р1-Р7.
Табела 3.Класификација на сообраќајниците од аспект на пешачкиот сообраќај
Опис на сообраќајницата
Класа на осветление
Престижни улици
Р1
Интезивнен пешачки и велосипедски сообраќај во
Р2
текот на ноќните часови
Среден интензитет на пешачки и велосипедски
Р3
сообраќај во текот на ноќните часови
Мал интензитет на пешачки и велосипедски
Р4
сообраќај во текот на ноќните часови
Мал интензитет на пешачки и велосипедски
Р5
сообраќај во текот на ноќните часови, главно меѓу
соседните објекти
Приоритет има зачувувањето на архитектонскиот
карактер на околината
Многу мал интензитет на пешачки и велосипедски Р6
сообраќај во текот на ноќните часови главно меѓу
соседните објекти
Приоритет има зачувувањето на архитектонскиот
карактер на околината
Сообраќајници кај коишто е доволно да се
Р7
обезбеди визуелно водење директно од светилките
Табела4. Критериум за пешачки сообраќај
Најниски експлоатациони вредности на хоризонталната
осветленост на целата корисна површина на
собраќајницата(lx)
Класа на осветление
Средна вредност
Минимална вредност
Р1
20,0
7,5
Р2
10,0
3,0
Р3
7,5
1,5
Р4
5,0
1,0
Р5
3,0
0,6
Р6
1,5
0,2
Р7
Не е дефинирана
Не е дефинирана
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III. МОДЕЛ НА ДОГОВОР
Согласно уредбата за содржината на договорот за воспоставување на јавно
приватно партнерство и договор за концесија на добра од општ интерес бр.41.-1651/1
од 23.03.2012 година, договорот за јавно приватно партнерство ќе ги содржи следните
одредби:
1.Вовед
Воведот содржи повикување на одлуки, заклучоци и останату документи кои
му претходеле на склучувањето договор како што се:
-Одлука на јавниот партнер за започнување на постапка за доделување на
договор за воспоставување на јавно приватно партнерство.
-Одлука за избор на најповолна понуда (приватен партнер)
-Доказ за регистрирана дејност на Друштвото за посебна намена, доколку со
одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство во тендерската документација
било предвидено договорот да го склучи тоа друштво.
2.Договорни страни
- Јавен партнер
- Приватен партнер
3.Дефиниции на поимите
-Дефиниции на поимите во договорот
4.Цел и предмет на договорот
- Цел на договорот (јавниот интерес кој се остварува со договорот)
- Предмет на договорот
- Природа и обем, како и локација на јавното приватно партнерство
5.Период за кој е склучен договорот
- Времетраење на договорот
6.Имотните права на договорните страни
- Правото на сопственост на објектот на јавното приватно партнерство
- Пренос на објектот на јавното приватно партнерство по истекот на договорот
7.Изработка на проектна документација
- Основен проект
- Изведбен проект
8.Изградба (реконструкцијата и модернизацијата)
- Услови за почеток на изградбата (реконструкцијата и модернизацијата)
- Почеток на изградбата (реконструкцијата и модернизацијата)
- Краен рок за завршување на изградбата (реконструкцијата и модернизацијата)
-Последици од неисполнување на рокот вклучувајки и раскинување на
договорот
- Стандарди кои се применуваат при градбата (реконструкцијата и
модернизацијата)
9.Надзор на изградба (реконструкцијата и модернизацијата)
- Правата и обврските во вршењето на надзор при градбата.
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10.Управување со системот за јавно осветлување
- Стандарди на управување
- Ограничувања
- Потребни согласности од страна на јавниот партнер
11.Оддржување на системот за јавно осветлување
- Стандарди за оддржување
- Последици од неисполнување на обврските за оддржување
12.Поделба на ризикот
- Идентификација и поделба на ризикот помеѓу јавниот партнер и приватниот
партнер.
13.Финансиски граници
- Финансиските граници за навремено и квалитетно извршување на договорот
-Гранции од основачите на друштвото за посебна намена, доколку тоа
учествува во реализација на проектот за јавно приватно партнерство.
- Последици од раскинување на договорот за финансирање на заемодавачите.
14.Плаќање
- Начин на пресметка на финансиските обврски на договорните страни
надоместоци и сл.
- Услови на плаќање
- Обврзката за плаќање на даноци такси и други јавни давачки.
15.Настани кои можад да предизвикаат штета и начинот на постапувањето
на договорните страни во случај на нивно настанување.
- Опис на сите мошни ситуации кои можат да предизвикаат штета за
договорните страни, како и начинот на нивно решавање и можните
надоместоци.
16.Договорни казни.
- Идентификување на обврските од договорот за чие неисполнување ќе се
применуваат договорни казни.
- Висина на договорните казни.
- Услови за наплата на договорните казни.
- Начин на плаќање на договорните казни.
17.Полиса за осигурување
- Начела и обемот на осигурување.
18.Последици од неисполнување на обврските
- Последици од неисполнување на обврските, вклучувајки и раскинување на
договорот.
- Одговорност за штета.
- Обештетување.
19.Право на надзор од страна на јавниот партнер
- Начин и време на вршење на надзор врз спроведувањето на договорот.
20.Виша Сила
- Дефиниција на виша сила.
- Последици од настапување ан виша сила
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21.Престанување на договорот
- Условите и причините за престанување на договорот
- Во случај на раскинување на договорот:
а) услови за раскинување ан договорот поради вина на јавниот партнер
б) услови за раскинување на договорот поради вина на приватниот партнер
в) условите за раскинување на договорот без виа на договорните страни
г) правата и обврските на договорните страни во случај на раскинување на
договорот.
22.Заштита на животна средина
- Правата и обврските на договорните страни за заштита на животната средина
- Последиците од непочитување на прописите з азаштита на животна средина
23.Доставување на известувања во текот на договорениот период
- Име и адреса на лицето овластено во име на јавниот партнер
- Име и адреса на лицето овластено во име на приватниот партнер
- Начин на доставување на известувањата
24.Заштита на интелектуалната сопственост, деловни тајни и тајност на
податоците
- Податоци кои се заштитени со посебни закони
- Информации кои приватниот партнер ќе ги наведе за доверливи
25.Стандарди за квалитет на услугите
- Минималниот квалитет на давање на јавната услуга од страна на приватниот
партнер
-Правото на надзор од страна на јавниот партнер врз квалитетот на давање ан
услугата
26.Склучување на поддоговори
- Услови за склучување на поддоговори со подизведувачи.
27.Важечко право
- Право кое ќе се применува во случај на толкување на договорот или
разрешување на спорови настанати во врска со договорот.
28.Јазик на договорот
- Јазик или јазици на кој е составен договорот.
29.Решавање на спорови кои произлегуваат од договорот.
-Спогодбено решавање на спорови
-Судска надлежност во случај на спор
30.Влегување во сила на договорот
-Времето на влегување во сила на договорот.
-Услови на влегување во сила.
- Последици од неисполнување на условите.
Додатоци кон договорот:
1.Стандарди за квалитет на јавна услуга
2.Матрица за поделба на ризикот
3.Одлука за изборот на најповолен понудувач
4.Тендерска документација
5.Понуда на избраниот понудувач
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6.Извод од трговскиот регистар и статутот (основачкиот акт) на приватниот
партер
7.Гаранциај за навремено и квалитетно извршување на договорот.
8.Гаранција на матичната компанија за друштвото за посебна амена.
9.Деловен план на приватниот партнер.
10.Проектна документација (основен и изведбен проект)
11.Временски план на изведба
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IV. ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДА [образецот на понуда не е задолжителен и треба соодветно да се
прилагоди од страна на договорниот орган. Делот листа на цени и рокови на испорака може да се замени
со техничка и финансиска понуда, доколку станува збор за посложени стоки кои се предмет на
договорот и истиот треба да е соодветен на техничките спецификации]

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на огласот број ________ објавен од страна на __________________
____________________________________________________________________,
за
доделување на договор за јавна набавка на ______________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________ со спроведување на отворена постапка, со
електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (https://www.enabavki.gov.mk), и на тендерската документација која ја подигнавме од договорниот
орган, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА
IV.1. ОПШТ ДЕЛ
IV.1.1.Име на понудувачот: _____________________________________________
IV.1.2. Контакт информации
Адреса: ________________________________________________________


Телефон: ____________________________________________________



Факс: _______________________________________________________



Е-пошта: ____________________________________________________



Лице за контакт: ______________________________________________

IV.1.3. Одговорно лице: ________________________________________________
IV.1.4. Даночен број: __________________________________________________
IV.1.5.Согласни сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за ЈПП
согласно со цените и роковите на испорака дефинирани во Листата на цени и рокови на
испорака.
IV.1.6. Нашата понудата е составена од следниве делови [соодветно да се прилагоди од
страна на договорниот орган]:
- пополнет образец на Понуда составена од IV.1 ОПШТ ДЕЛ и IV.II ЛИСТА
НА ЦЕНИ И РОКОВИ НА ИСПОРАКА,
- пополнет образец на листа на доверливи информации (ако нема доверливи
информации, образецот не мора да се доставува),
- документи за докажување на личната состојба,
- документ за докажување на способноста за вршење на професионална
дејност,
- докази за исполнување на економската и финансиската способност,
- докази за исполнување на техничката или професионалната способност,
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-

парафиран модел на договор [ако бил вклучен во тендерската
документација],
гаранција на понудата / изјава за сериозност [непотребното да се избрише],
изјава за независна понуда,
договор за групна понуда [доколку се работи за група на понудувачи],
____________________________________________________________,
___________________________________________________________.
[други
документи, како на пример каталози, мостри и слично, доколку се барале од страна на
договорниот орган. Во спротивно да се избришат празните линии]

IV.1.7. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени
во огласот и тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја
поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка согласно со член 169
од Законот за јавните набавки.
IV.2. ЛИСТА НА ЦЕНИ
Критериум – Економски најповолна понуда
Елемент 1
1.Понуда на рок на важење на договорот (не подолг од 15 години).
___________________________________________________________________________
(со букви) _________________________________________________________________

Елемент 2
2.Процент на заштеда (минимум 60%) __________________________________________

Елемент 3
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 ______________________________________________( со букви)
___________________________________________________________________________.

Место и датум
___________________________

Одговорно лице
___________________________
(потпис)
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V. ОБРАЗЕЦ НА ЛИСТА НА ДОВЕРЛИВИ ИНФОРМАЦИИ

Информации кои се доверливи

Бројот на
страниците
со тие
информации

Причини за
доверливост на
тие информации

Временски период
во кој тие
информации ќе
бидат доверливи
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VI. ОБРАЗЕЦ ЗА ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ2

1. Назив на економскиот оператор / претставник на група економски оператори /
член на група економски оператори:

2. Адреса на седиштето:

3. Телефон:

4. Контакт:

5. Факс:

6.e-mail:

7. Место на основањето/регистрацијата: 8. Година на
основањето/регистрацијата:
9. Основни дејности на економскиот оператор:

2

Во случај на групна пријава за учество, образецот со општи информации се пополнува за секој
член на групата на економски оператори.
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VII. ОБРАЗЕЦ ЗА ДОГОВОРИ ОД СЛИЧНА ПРИРОДА ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ
ГОДИНИ3
Економски оператор / група на економски оператори:

1. Број и
Договорот:

датум

на

2. Носител на Договорот:
3. Назив
купувачот

и

адреса

на

4.
Предвидено
времетраење на договорот/
подизведувањето:
5. Датум на целосно
реализирање на договорот/
подизведувањето:
6. Предмет на Договорот:
7. Вредност на договорот

вкупна
самостоен
член на
подизведува
вредност:
изведувач:
група:
ч:
___________ ___________ ___________
_
_
_
___________ ___________ ___________ ___________
_

_

_

___________

8. Други податоци (ако ги има), опис или појаснување:

3

Образецот се повторува онолку пати колку што биле барани договори и податоци за истите.
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VIII. ОБРАЗЕЦ ЗА ПОСТОЈНИ ДОГОВОРНИ ОБВРСКИ ОД ИСТА ИЛИ
СЛИЧНА ПРИРОДА КОИ СЕ ВО ТЕК

Економски оператор / група на економски оператори:

Назив на договорот:

Вредност на договорот

Предвиден
завршување

датум

на

1.
2.
3.
4.
5.
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IX. ОБРАЗЕЦ ЗА АНГАЖИРАН ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ, ТЕХНИЧКИ
ОРГАНИ И СТРУЧНИ ЛИЦА
Назив на економскиот оператор / група на економски оператори:
1. Општи податоци за персоналот
1. Број на просечно постојано вработени:

Година____
_

Година ____ Година____
_

2. Број на раководен кадар:

Година____
_

Година ____ Година____
_

3. Број на технички персонал:

Година____
_

Година ____ Година____
_

4. Број на стручен кадар:

Година____
_

Година ____ Година____
_

2. Технички персонал ангажиран за предметниот договор
1. Име на лицето:

2. Работно место

1.
2.
3. Стручен кадар ангажиран за предметниот договор
1. Име на лицето:

2. Работно место

1.
2.
4. Технички органи
1. Назив на технички орган

Дејност

1.
2.
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X. ОБРАЗЕЦ НА КРАТКА БИОГРАФИЈА НА ЛИЦАТА АНГАЖИРАНИ КАКО
ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ И СТРУЧЕН КАДАР ОД ЕКОНОМСКИОТ
ОПЕРАТОР / ГРУПАТА ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОРИ ЗА ПРЕДМЕТНИОТ
ДОГОВОР4

1. Економски оператор / група економски оператори

2. Назив на функција / област за која се ангажира лицето
3. Име на лицето
5. Професионални квалификации
6.
Моментално
вработување

4. Датум на раѓање

Име и адреса на работодавач
Телефон
Раководно лице за контакт
Факс
e-mail
Период поминат кај
работодавачот
Позиција и работни задачи на лицето

Преглед на професионалното искуство за минатите ___ години, со посебно
назначување на техничкото и раководното искуство релевантно за предметниот
договор.
Од-до

Компанија/проект/позиција/релевантно техничко и раководно искуство

4

За секое лице кое се ангажира како технички персонал или стручен кадар за извршување на
предметниот договор се пополнува посебна апликација
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XI. ОБРАЗЕЦ ЗА ОПРЕМАТА, ПОСТРОЈКИТЕ И МАГАЦИНСКИТЕ ИЛИ
ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
Економски оператор / група на економски оператори

Потврдуваме дека подолу наведените единици од опрема, постројки, магацински или
производни капацитети и транспортни средства ќе бидат користени за извршување на
предметниот договор за јавна набавка.

1. Информации за опремата

1. Видови на опрема:

2. Број на опрема:

3. Производители:

4. Модели и сила:

5. Капацитети:

6. Години на производство:

7. Сопственост на опремата
1.________________________

1. Сопствена 2. Изнајмена 3. На лизинг

2. _______________________

1. Сопствена 2. Изнајмена 3. На лизинг

8. Произведена
1.________________________

1. Сериски 2. Специјално по план/проект на
економскиот оператор

2.________________________

1. Сериски 2. Специјално по план/проект на
економскиот оператор

2. Информации за магацински капацитет

1. Вкупен број на магацински 2. Локации:
простори:
a)_________________________________________
б)_________________________________________
в)_________________________________________
(следи)
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3. Нето површина на просторот
по локација:
a) на локација
__________m2

под

б) на локација
__________m2

под

4. Опрема и посебни услови со кои располага
магацинскиот простор:

2.a) a) под 2.a__________________________________
___________________________________________
2.б)

б) под 2.б _________________________________
___________________________________________

в) на локација
__________m2

под

2.в)
в) под 2.в _________________________________
___________________________________________

(следи)

(следи)

5. Сопственост на магицинскиот простор
1.________________________

1. Сопствен 2. Изнајмен

2. _______________________

1. Сопствен 2. Изнајмен

3. Информации за производствен капацитет
1. Опис на машинските постројки со кои 2. Број и марка на машини:
се врши производство:
4. Година на производство на
3. Обем на дневно производство за
машинските постројки/опремата:
предметот на договорот:

5. Сопственост на машинските постројки/опремата:
1.________________________

1. Сопствена 2. Изнајмена 3. На лизинг

2. _______________________

1. Сопствена 2. Изнајмена 3. На лизинг

6. Произведена
1.________________________

1. Сериски 2. Специјално по план/проект на
економскиот оператор

2.________________________

1. Сериски 2. Специјално по план/проект на
економскиот оператор

4. Информации за транспортни средства
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1. Видови на транспортни средства:

2. Број:

3. Производители, модели и години на 4. Носивост
производство:

5. Дополнителна опрема (по потреба, во зависност од предметот на набавката):

6. Други податоци:
7. Сопственост на транспортните средства
1.________________________

1. Сопствена 2. Изнајмена 3. На лизинг

2. _______________________

1. Сопствена 2. Изнајмена 3. На лизинг

8. Произведени
1.________________________

1. Сериски 2. Специјално по план/проект на
економскиот оператор

2.________________________

1. Сериски 2. Специјално по план/проект на
економскиот оператор

5. Капацитети за проучување и истражување, и мерки за контрола на квалитет
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XII. ОБРАЗЕЦ ЗА ЕКОНОМСКАТА И ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

Назив на економскиот оператор / група на економски оператори

Економски оператор/член
економски оператори

на

група

Назив и адреса на банка

1.
2.
3.
Се сумира вистинската актива и пасива во денари, ЕУР или еквивалент на ЕУР (по
среден курс на НБРМ, важечки на крајот на секоја година) за претходните три
години.

1. Економски
оператор/член
на група
економски
оператори
1.

2.

3.

4.

1. Економски
оператор/член
на група
економски
оператори
1.
5

2. Вкупна
актива

3. Тековна
актива

4. Вкупна
пасива

5. Тековна
пасива

Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________

Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________

Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________

Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________
Год. _________

2. Вкупни
приходи

3. Промет во
_______5

4. Добивка
пред
оданочување

5. Добивка по
оданочување

Год.
_________

Год.
_________

Год. _________
Год. _________

Год. _________
Год. _________

Областа која се покрива со договорот
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2.

3.

4.

Год.
_________
Год.
_________
Год.
_________
Год.
_________
Год.
_________
Год.
_________
Год.
_________
Год.
_________
Год.
_________
Год.
_________
Год.
_________

Год.
_________
Год.
_________
Год.
_________
Год.
_________
Год.
_________
Год.
_________
Год.
_________
Год.
_________
Год.
_________
Год.
_________
Год.
_________

Год. _________

Год. _________

Год. _________
Год. _________
Год. _________

Год. _________
Год. _________
Год. _________

Год. _________
Год. _________
Год. _________

Год. _________
Год. _________
Год. _________

Год. _________
Год. _________
Год. _________

Год. _________
Год. _________
Год. _________
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XIII. ИЗЈАВА ЗА СЕРИОЗНОСТ НА ПОНУДАТА [да се избрише доколку договорниот
орган во 4.6 предвидел дека ќе бара гаранција на понуда]

И З Ј А В А

Јас, долупотпишаниот __________________________________________ [име и
презиме] врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на
овластено
лице
на
понудувачот________________________________
_________________________________________________ изјавувам дека во целост ја
гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно
обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината
важност.
Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен со последиците од прекршување
на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе
доведе до издавање на негативна референца од страна на договорниот орган против
понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум
___________________________

Овластено лице
___________________________
(потпис)
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XIV. ИЗЈАВА ЗА НЕЗАВИСНА ПОНУДА

ИЗЈАВА
Јас, долупотпишаниот ______________________________________ [име и презиме], врз
основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено
лице на понудувачот ______________________________________, под целосна
материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудата во oтворената постапка
бр.___________ [да се наведе бројот на огласот] ја поднесувам независно, без договор со
други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на
конкуренцијата, како и дека во постапката не учествувам со други економски
оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.
Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на
невистинити наводи во изјавата, што може да доведе до поведување на постапка за
утврдување прекршочна или кривична одговорност против понудувачот во чие име и за
чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Овластено лице

________________
_____________________
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