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Сегмент I – Инструкции за понудувачите
А. Општо
1.

Опис на
понудата

1.1 Во врска со Повикот за поднесување на понуди назначен
во Листата со податоци за понудување (ЛПП),
Работодавачот, како што е назначено во ЛПП ја издава
оваа Тендерска документација за набавка на работи како
што е назначено во Сегмент VII, Услови за изведба на
работите. Насловот, идентификацијата и бројот на лотови
(договори) на оваа набавка се наведени во ЛПП.
1.2 Во оваа Тендерска документација:
(a) терминот “писмено” значи комуникација во писмена форма
со потврда за прием;
(b) со исклучок на местата каде што е поинаку назначено
„еднина” значи „множина” и „ множина” значи „еднина”; и
(c) “ден” се однесува на календарски ден.
(d) „ЖСЗБРС“ се однесува на животна средина, здравје,
безбедност и социјални работи (вклучувајќи сексуална
експлоатација и злоупотреба (СЕЗ) и родово засновано
насилство (РЗН).

2.

Извор на
средства

2.1 Заемопримачот или Примателот (во понатамошниот текст
“Заемопримач”) како што е дефинирано во ЛПП
аплицирал за финансирање или примил финансиски
средства (во понатамошниот текст “средства”) од
Меѓународната банка за обнова и развој или
Меѓународното здружение за развој (во понатамошниот
текст “Банката”) со износ назначен во ЛПП во врска со
проектот назначен во ЛПП. Заемопримачот има намера да
искористи дел од средствата за оправдани исплати
согласно договорот за кој се издава оваа тендерска
документација.
2.2 Исплатите од Банката ќе бидат извршени исклучиво по
барање на Заемопримачот и со одобрение од Банката во
согласност со барањата и условите од Договорот за заем
(или друго финансирање). Договорот за заем (или друго
финансирање) забранува повлекување на средства од
сметката на заемот (или другото финансирање) со цел било
каква исплата на физички лица или правни субјекти или за
увоз на стоки доколку таквата исплата или увоз, според
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сознанијата на Банката, е забранета според одлука на
Советот за безбедност на Обединетите Нации наведен во
Поглавје VII од Одредбата на Обединетите Нации. Ниедна
друга страна освен Заемопримачот нема да добие никакво
право од Договорот за заем (или друго финансирање) и
нема да има право на средствата од заемот (или друго
финансирање).
3.

Постапки на
измама и
корупција

3.1 Банката бара согласност со својата политика во однос на
постапките на измама и корупција кои се назначени во
Сегмент VI.
3.2 Во согласност со оваа политика, Понудувачите како и
нивните претставници, подизведувачи, консултанти,
вршители на услуги или набавувачи ќе и дозволат на
Банката да ги прегледа нивните сметки, записи и други
документи поврзани со процесот на предквалификација,
поднесувањето на понудатa и изведбата на договорот (во
случај на доделување на договорот) и ќе ги даде истите на
ревизија кај ревизори назначени од Банката.

4.

Квалификуван
и понудувачи

4.1 Понудувачот може да биде фирма којашто е приватен
субјект, субјект во државна сопственост – предмет на ИП
4.5 – или комбинација од вакви субјекти во форма на
заедничко вложување (ЗВ) со постоечки договор или со
намера да формираат таков договор поткрепена со Писмо
со намера. Во случај на заедничко вложување, сите страни
сносат заедничка и поединечна одговорност за
извршувањето на договорот во согласност со условите од
договорот. ЗВ ќе назначи свој претставник кој ќе биде
овластен да ги врши сите работи во име на секоја и на сите
страни од ЗВ во текот на тендерската постапка, и доколку
договорот е доделен на ЗВ, во текот на извршувањето на
договорот. Доколку не е поинаку наведено во ЛПП,
бројот на страни во ЗВ не е ограничен.
4.2 Понудувачот не треба да има конфликт на интереси. Сите
Понудувачи кои ќе имаат конфликт на интереси ќе бидат
дисквалификувани. Понудувачот ќе се смета дека има
конфликт на интереси со една или повеќе страни во оваа
тендерска постапка доколку:
(a) директно или индиректно контролира, е под контрола на или
е под заедничка контрола со друг Понудувач; или
(b) добива или добил директна или индиректна парична помош
од друг Понудувач; или
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(c) има ист правен претставник со некој друг Понудувач; или
(d) е поврзан со друг Понудувач, директно или преку трети
лица, со што е во позиција да влијае врз понудата на друг
Понудувач, или врз одлуката на Работодавачот во врска со
оваа тендерска постапка; или
(e) поднел повеќе од една Понуда во оваа тендерска постапка.
Поднесувањето на повеќе од една понуда ќе резултира со
директна дисквалификација на сите понуди во кои се јавува
тој Понудувач. Ова не го ограничува учеството на
подизведувачите во повеќе од една понуда; или
(f) некој од неговите партнери биле ангажирани како
консултанти при подготовката на проектот или техничките
спецификации за работите кои се предмет на понудата; или
(g) некој од неговите партнери се ангажирани (или треба да
бидат ангажирани) од страна на Работодавачот или
Заемопримачот за имплементација на договорот; или
(h) ќе обезбедува стоки, работи, или не-консултантски услуги
кои произлегуваат од или се директно поврзани со
консултантските услуги за подготовка и имплементација на
проектот наведени во ЛПП ИП 2.1 коишто биле обезбедени
од страна на партнер кој директно или индиректно
контролира, е контролиран од или е под заедничка контрола
со таа фирма; или
(i) има блиски деловни или семејни односи со вработените лица
на Заемопримачот (или на агенцијата за имплементација на
проектот, или на корисник на дел од заемот), коишто: (i) се
директно или индиректно вклучени во подготовката на
тендерската документација или спецификациите од
договорот, и/или процес на евалуација на понудите за тој
договор; или (ii) ќе бидат вклучени во спроведувањето или
надзорот на договорот, освен ако конфликтот којшто
произлегува од таквите односи е решен на начин прифатлив
за Банката во текот на процесот на набавка и извршување на
договорот.
4.3 Понудувачот може да има државјанство на било која земја,
во согласност со ограничувањата наведени во ИП 4.7.
Понудувачот ќе се смета дека има државјанство на една
држава доколку тој е основан, инкорпориран или
регистриран и работи во согласност со одредбите од
законите на таа држава, односно согласно документ за
интеграција (или еквивалентен документ за основање или

Сегмент I – Инструкции за понудувачите

1-7

здружување) и неговите документи за регистрација. Овој
критериум важи при утврдување на државјанството на
предложените подизведувачи или консултанти за било кој
дел од Договорот, вклучувајќи ги и поврзаните услуги.
4.4 Понудувачот кој е санкциониран од страна на Банката во
согласност со ИП 3.1 и според Одредбите на Банката за
превенција и борба против корупција во проектите кои се
финансирани со IBRD кредити и IDA кредити и грантови
(„Антикорупциски одредби“) нема да може да се
квалификува, да учествува во тендерска постапка ниту да
му биде доделен договор финансиран од страна на Банката
или да има финансиска или друга корист од таков договор
во периодот одреден од страна на Банката. Листата на
исклучени фирми е достапна на електронската адреса
назначена во ЛПП.
4.5 Фирмите во владина сопственост во државата на
Работодавачот можат да бидат квалификувани само ако
потврдат дека се (i) легално и финансиски автономни, (ii)
функционираат според трговскиот закон и (iii) не се
зависна служба на Работодавачот. За да може да се
квалификува, фирмата или институцијата што е во владина
сопственост ќе потврди со сите документи кои се потребни
според Банката, вклучувајќи
повелби или други
информации коишто ќе ги побара Банката дека: (i) е
правно лице одделно од Владата (ii) во моментот не е
примател на субвенции или буџетска поддршка; (iii)
работи како и сите трговски претпријатија и меѓу другото
не е должна да го предаде својот вишок на средства на
Владата, може да стекнува права и обврски, да позајмува
средства и да подлежи на исплата на својот долг и може да
прогласи банкрот; и (iv) не учествува во тендерска
постапка за доделување на договор од одделение или
агенција на Владата којашто според законската регулатива
претставува надзорен орган на фирмата или има право да
влијание или да врши контрола врз фирмата или
институцијата.
4.6 Понудувачот нема да биде суспендиран во тендерската
постапка од страна на Работодавачот поради спроведување
на Изјавата која ја гарантира понудата.
4.7 Фирми и поединци може да биде дисквалификувани ако
тоа е наведено во Сегмент V и (а) според законската
регулатива, земјата на Заемопримачот забранува трговски
односи со таа земја, под услов Банка да смета дека таквото
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исклучување не ја попречува ефективната конкуренција за
набавка на стоки или ангажирањето на изведувач за
работите и потребните услуги; или (б) во согласност со
одлуката на Советот за безбедност на Обединетите нации
во Поглавје VII од Повелбата на Обединетите нации,
земјата на Заемопримачот забранува секаков увоз на стоки
или ангажирање на изведувач за работите и потребните
услуги од таа земја, или било какви исплати кон лица или
субјект во таа земја.
4.8 Понудувачите ќе достават докази за нивната континуирана
квалификуваност задоволителна за Работодавачот, на
разумно барање на Работодавачот.
5.

Прифатливи
материјали,
опрема и
услуги

5.1 Материјалите, опремата и услугите кои ќе бидат
обезбедени според Договорот и ќе бидат финансирани од
страна на Банката може да потекнуваат од
квалификуваните држави во согласност со рестрикциите
назначени во Сегмент V, Квалификувани држави и сите
трошоци кои ќе произлезат во согласност со Договорот ќе
се ограничат на тие материјали, опрема и услуги. На
барање на Работодавачот, Понудувачот можеби ќе треба да
приложи доказ за потеклото на материјалите, опремата и
услугите.

Б. Содржина на тендерската документација
6.

Сегменти на
тендерската
документација

6.1 Тендерската документација се состои од Дел 1, 2 и 3 во кои
се вклучени сите сегменти кои се наведени подолу и кои
треба да бидат интерпретирани во согласност со
Дополненијата според ИП 8.
ДЕЛ 1 Тендерска постапка
Сегмент I – Инструкции за понудувачите (ИП)
Сегмент II - Листа со податоци за понудување (ЛПП)
Сегмент III - Критериуми за евалуација и квалификација
Сегмент IV - Обрасци на понудата
Сегмент V - Квалификувани држави
Сегмент VI – Политика на Банката - постапки на измама
корупција
ДЕЛ 2 Услови за изведба на работите
Сегмент VII – Услови за изведба на работите
ДЕЛ 3 Услови од договорот и обрасци од договорот
Сегмент VIII – Општи услови од договорот (ОУД)
Сегмент IX – Посебни услови од договорот (ПУД)

и
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Сегмент X - Обрасци од договорот
6.2 Повикот за поднесување на понуди кој е објавен од страна
на Работодавачот не претставува дел од тендерската
документација.
6.3 Доколку не се набавени директно од Работодавачот,
истиот не сноси одговорност за комплетноста на
документацијата, одговорите на барањата за појаснување,
записникот од состанокот пред поднесување на понудите
(доколку се одржал), или дополненијата на тендерската
документација во согласност со ИП 8. Во случај на
контрадикторност, валидни се документите кои се
набавени директно од Работодавачот.
6.4 Понудувачот треба да ги провери сите упатства, обрасци,
услови и спецификации кои се наведени во тендерската
документација и заедно со својата Понуда да ги достави
сите информации или документи кои се потребни според
тендерската документација.
7.

Појаснување
на тендерската
документација,
посета на
локацијата,
состанок пред
поднесувањето
на понудите

7.1 Понудувач кој бара објаснување на тендерската
документација може писмено да го извести Работодавачот
на неговата адреса која е прикажана во ЛПП или да ги
постави своите прашања во рамките на состанокот пред
поднесувањето на понудите доколку истиот се организира
во согласност со ИП 7.4. Работодавачот ќе одговори во
писмена форма на кое било барање за објаснување доколку
истото е добиено пред истекот на крајниот рок за
поднесување на понуди, во рамките на периодот којшто е
наведен во ЛПП. Копии од одговорот на Работодавачот
ќе се испратат до сите што подигнале тендерска
документација во согласност со ИП 6.3, вклучувајќи опис
на прашањето, без да се открие неговиот извор. Доколку е
така назначено во ЛПП, Работодавачот ќе го објави
својот одговор на интернет страницата наведена во ЛПП.
Доколку со појаснувањето дојде до измени на клучни
делови од тендерската документација, Купувачот ќе
направи измени на тендерската документација во
согласност со процедурите наведени во ИП 8 и ИП 22.2.
7.2 Понудувачот на своја одговорност и ризик е поттикнат да
ја посети и прегледа локацијата за изведба и нејзината
околина и да ги прибере сите информации кои може да
бидат неопходни при изготвувањето на Понудата и за
склучување на договор за извршување на Работите.
Трошоците за посета на Локацијата ќе ги сноси
Понудувачот.
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7.3 На Понудувачот и кој било од неговите вработени или
агенти ќе им биде овозможен пристап од страна на
Работодавачот до просториите и локацијата за потребите
на ваква посета, но само под услов Понудувачот, неговите
вработени и агенти да не бараат одговорност од страна на
Работодавачот, неговите вработени и агенти во случај на
смрт или повреда, исчезнување или оштетување на имотот
и сите други загуба, штети, трошоци како и трошоците кои
се резултат на инспекцијата.
7.4 Се повикува претставник на Понудувачот да учествува на
состанокот пред поднесувањето на понудите доколку тоа е
обезбедено во согласност со ЛПП. Целта на тој состанок
ќе биде да се разјаснат одредени работи и да се даде
одговор на прашањата кои може да ги има во тој момент.
7.5 Понудувачот треба да ги поднесе прашањата на писмено
доколку тоа е возможно и истите треба да ги достави до
Работодавачот не подоцна од една недела пред состанокот.
7.6 Записникот од состанокот пред поднесувањето на
понудите заедно со сите поставени прашања, без притоа да
се открива изворот, како и дадените одговори заедно со
сите одговори кои се подготвени после состанокот, ќе им
биде доставен на сите Понудувачи кои ја подигнале
Тендерската документација во согласност со ИП 6.3.
Доколку дојде до одредени измени на Тендерската
документација како резултат на состанокот пред
поднесувањето на понудите, истите ќе бидат направени од
страна на Работодавачот со дополненија во согласност со
ИП 8, а не преку записникот од состанокот пред
поднесувањето на понудите. Доколку Понудувачот не
учествува на состанокот пред поднесувањето на понудите,
тоа нема да биде причина за негова дисквалификација.
8.

Измена на
тендерската
документација

8.1 Пред крајниот рок за поднесување на понудите,
Работодавачот може да ја модифицира тендерската
документација преку издавање на дополненија.
8.2 Секое дополнение кое ќе биде издадено ќе биде дел од
тендерската документација и ќе биде писмено соопштено
до сите што подигнале тендерска документација од
Работодавачот во согласност со ИП 6.3. Работодавачот
исто така ќе го објави дополнението на својата интернет
страница во согласност со ИП 7.1.
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8.3 За да им се даде на потенцијалните Понудувачи доволно
време за да можат да земат некое такво дополнение во
предвид при изготвување на понудите, Работодавачот
може да го продолжи крајниот рок за поднесување на
понудите во согласност со ИП 22.2.

В. Изготвување на понуди
9.

9.1 Понудувачот ќе ги сноси сите трошоци поврзани со
изготвувањето и поднесувањето на својата Понуда, а
Купувачот во никој случај нема да биде одговорен или
обврзан за тие трошоци, без разлика на начинот на кој се
води тендерската постапка и на резултатот од неа.

Трошок за
поднесување
на понудата

10.1 Понудата како и севкупната кореспонденција и документи
кои ќе ги разменат Понудувачот и Работодавачот ќе бидат
на јазикот прецизиран во ЛПП. Придружните документи
и испечатената литература кои се дел од Понудата може да
бидат на друг јазик доколку со нив се достави и точен
превод на важните делови на јазикот прецизиран во ЛПП
и во овој случај при проценката на понудата во предвид ќе
биде земен преводот.

10. Јазик на
понудата

11. Документи
опфатени во
понудата

11.1

Понудата ќе ги опфати следните документи:
(a) Писмо со понуда, во согласност со ИП 12;
(b) пополнети распореди, во согласност со ИП 12 и 14, како
што е назначено во ЛПП;
(c) Гаранција за понудата или Изјава која ја гарантира
понудата, во согласност со ИП 19.1;
(d) алтернативни понуди, доколку се дозволени, во согласност
со ИП 13;
(e) писмена потврда со која се овластува потписникот на
Понудата како претставник на Понудувачот, во согласност
со ИП 20.2;
(f) документиран доказ во согласност со ИП 17 со кој се
утврдуваат квалификациите на Понудувачот за извршување
на договорот доколку биде избрана неговата понуда;
(g) Техничка понуда во согласност со ИП 16; и
(h) останати документи кои се назначени според ЛПП.

11.2

Освен условите наведени во ИП 11.1, Понудите кои се
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поднесени од страна на заедничко вложување ќе содржат и
копија од Договорот за заедничко вложување потпишан од сите
страни. Како алтернатива, може да се поднесе Писмо со намера
за извршување на договор за заедничко вложување во случај на
успешна понуда, кое ќе биде потпишано од сите страни и ќе се
поднесе заедно со понудата, како и копија од предложениот
договор.
11.3

Во Писмото со понудата, Понудувачот ќе даде
информации во однос на сите награди и провизии, доколку ги
има, кои биле или ќе им бидат исплатени на други страни во
однос на Понудата.

12. Писмо со
понуда и
распореди

12.1 Писмото со понуда и Распоредите треба да се подготват
користејќи ги обрасците од Сегмент IV, Обрасци на
понудата. Обрасците мора да се пополнат без промена на
текстот и нема да се прифатат замени, освен доколку не се
наведени во ИП 20.2. Сите празни места мора да се
пополнат со потребните информации.

13. Алтернативни
понуди

13.1 Алтернативи нема да бидат земени во предвид, освен ако
тоа не е посебно дозволено во ЛПП.
13.2 Кога е нагласено дека се бараат и алтернативни термини за
завршување на работите, таков формулар ќе биде вклучен
во ЛПП заедно со методот според кој ќе се врши
проценката на различните времиња за завршување на
работите.
13.3 Освен доколку е дозволено согласно ИП 13.4 подолу,
Понудувачите кои сакаат да достават техничка
алтернатива на условите наведени во тендерската
документација мора прво да наведат цени за нацртот на
Работодавачот како што е прикажан во тендерската
документација и потоа да достават дополнителни
информации за целосна проценка на алтернативата од
страна на Работодавачот, вклучувајќи цртежи, пресметки,
технички спецификации, пресек на цени, предложена
методологија за конструкцијата како и останати важни
детали. Само оние технички алтернативи кои се на
Понудувачот со најниска цена, доколку ги има, и се во
согласност со основните технички услови ќе бидат земени
во предвид од страна на Работодавачот.
13.4 Доколку тоа е наведено во ЛПП, Понудувачите може да
поднесат алтернативни технички решенија за одредени
делови од Работите. Тие делови ќе бидат утврдени во
ЛПП и ќе бидат опишани во Сегмент VII, Услови за
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изведба на работите. Методот за проценка ќе биде наведен
во Сегмент III, Критериуми за евалуација и квалификација.
14. Цени во
понудата и
попусти

14.1 Цените и попустите (вклучувајќи ги сите намалувања на
цените) кои се назначени од страна на Понудувачот во
Писмото со понуда и распоредите ќе бидат во согласност
со барањата кои се назначени подолу.
14.2 Понудувачот ќе поднесе Понуда за сите работи кои се
опишани во ИП 1.1 така што ќе ги пополни цените за сите
делови од Работата утврдени во Сегмент IV, Обрасци на
понудата. Во случај на договор со предмер-пресметка,
Понудувачот ќе ги пополни стапките и цените за сите
делови од Работата опишани во Предмерот. За оние делови
за кои Понудувачот нема да стави стапки и цени тој нема
да биде исплатен од Работодавачот кога тие ќе бидат
извршени, зашто ќе се смета дека тие се вклучени во други
стапки и цени од Предмерот.
14.3 Цената наведена во Писмото со понудата во согласност со
ИП 12.1, ќе биде целосната цена на Понудата и таа нема да
ги вклучува понудените попусти.
14.4 Сите попусти, доколку постојат, како и принципот врз
основа на кој тие ќе се применуваат ќе бидат назначени во
Писмото со понудата во согласност со ИП 12.1.
14.5 Освен доколку не е поинаку наведено во ЛПП и Условите
од договорот, цените кои ќе ги наведе Понудувачот ќе
бидат фиксни. Доколку цените кои ќе ги наведе
Понудувачот се предмет на промени во текот на
извршувањето на Договорот во согласност со одредбите од
Условите на договорот, Понудувачот ќе ја приложи
формулата според која ги направил промените на цените
во табелите со податоци за прилагодување на цените од
Сегмент IV, Обрасци на понудата во согласност со
дадените упатства.
14.6 Доколку така е назначено во ИП 1.1, поканата за
прибирање понуди важи за поединечни лотови (договори)
или за комбинација од лотови (пакети). Понудувачите кои
сакат да понудат попуст во случај на добивање на повеќе
од еден Договор, во својата Понуда ќе го назначат
попустот којшто важи за секој пакет или за поединечните
Договори во рамките на пакетот. Намалувањата на цените
или попустите ќе бидат во согласност со ИП 14.4, под
услов да бидат поднесени понуди за сите договори и тие да
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се отворат во ист момент.
14.7 Сите даноци, обврски и други давачки кои треба да ги
плати Изведувачот според Договорот или поради која било
друга причина, до 28 дена пред крајниот рок за
поднесување на понуди, ќе бидат вклучени во стапките,
цените и вкупната цена на Понудата поднесена од
Понудувачот.
15. Валути на
понудата и
плаќање

15.1 Валутата на понудата и валутата на исплатите ќе биде како
што е назначено во ЛПП.
15.2 Работодавачот може да побара од Понудувачот да ги
оправда, до степенот кој Работодавачот смета дека е
задоволителен, условите за локалната и странска валута и
да потврди дека износите вклучени во единечните цени
кои се прикажани во табелите со податоци за
прилагодување се разумни, при што ќе биде даден детален
преглед на условите за странската валута од страна на
Понудувачите.

16. Документи од
кои се состои
техничката
понуда

16.1 Понудувачот ќе приложи техничка понуда во која ќе биде
вклучена методологијата на работа, опремата, стручниот
кадар, распоредот и сите други информации кои се
наведени во Сегмент IV, Обрасци на понудата доволно
темелно за да може да се утврди дали понудата на
Понудувачот е адекватна за да ги исполни работните
задачи и времето на завршување.

17. Документи со
кои се
утврдуваат
квалификации
те на
понудувачот

17.1 За да може да се утврдат квалификациите на Понудувачот
за извршување на Договорот во согласност со Сегмент III,
Критериуми за евалуација и квалификација, Понудувачот
ќе ги поднесе сите информации кои се наведени во
соодветните обрасци од Сегмент IV, Обрасци на понудата.
17.2 Доколку се применува повластување за домашни
понудувачи, како што е назначено согласно ИП 33.1,
домашните понудувачи, поединечно или како дел од
заедничко вложување, кои аплицираат за повластување за
домашни понудувачи, треба да ги обезбедат сите потребни
информации за да ги задоволат критериумите за подобност
согласно ИП 33.1.

18. Период на
валидност на
понудата

18.1 Понудите ќе бидат валидни во текот на периодот
прецизиран во ЛПП, после крајниот рок за поднесување
на понуди утврден од страна на Работодавачот во
согласност со ИП 22.1. Понудите кои ќе бидат валидни во
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текот на пократок период ќе бидат одбиени од страна на
Работодавачот како Понуди кои не одговараат.
18.2 Во исклучителни случаи, Работодавачот може да побара
понудувачите да го продолжат периодот на валидност на
понудите пред истекот на истиот. Барањето и одговорите
на понудувачите треба да бидат направени во писмена
форма. Доколку се бара Гаранција за понудата во
согласност со ИП 19, истата треба да биде продолжена за
дваесет и осум (28) после истекот на продолжениот
период на валидност. Понудувачот може да го одбие
барањето без да го изгуби правото над гаранцијата за
Понуда. Понудувачите коишто ќе го прифатат барањето
нема да треба и нема да смеат да вршат измени на
понудата, освен како што е назначено во ИП 18.3.
18.3 Доколку доделувањето на договорот се одложи во текот на
период којшто надминува педесет и шест (56) дена по
истекувањето на валидноста на првата понуда, цената на
договорот ќе се утврди на следниот начин:
(a) Во случај на договори со фиксна цена, цената на договорот
ќе биде цената од понудата, усогласена според факторот
назначен во ЛПП.
(b) Во случај на договори со усогласување на цените, нема да
се врши усогласување.
(c) Во секој случај, евалуацијата на понудите ќе биде врз
основа на цената на понудите, без да се земат во предвид
корекциите кои се наведени погоре.
19. Гаранција на
понудата

19.1 Понудувачот ќе обезбеди како дел од понудата, Гаранција
на понудата или Изјава која ја гарантира понудата, како
што е наведено во ЛПП, во оригинална форма и во
случајот на Гаранцијата на понудата на износ и во валута
наведени во ЛПП.
19.2 За Изјавата која ја гарантира понудата ќе се користи
образецот којшто е дел од Сегмент IV, Обрасци на
Понудата.
19.3 Доколку е потребно да се достави гаранција за понудата во
согласност со ИП 19.1, гаранцијата за понудата може да
биде во една од следните форми, во зависност од
Понудувачот:
(a)

безусловна гаранција издадена од страна на банка или
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финансиска институција;
(b)

неповратно кредитно писмо;

(c)

банкарски или сертифициран чек; или

(d)

некој друг вид на гаранција наведен во ЛПП,

издадени од реномирана институција од квалификувана држава.
Доколку институцијата која ја издава гаранцијата е лоцирана
надвор од државата на Работодавачот, таа ќе има соодветна
финансиска
институција
лоцирана
во
државата
на
Работодавачот. Доколку станува збор за банкарска гаранција,
гаранцијата на понудата ќе биде поднесена како Образец за
гаранција на понудата кој се наоѓа во Сегмент IV, Обрасци од
Понудата или друг сличен образец којшто е одобрен од страна
на Работодавачот пред поднесувањето на понудите. Гаранцијата
на понудата ќе остане валидна во период од дваесет и осум (28)
дена после периодот на валидност на понудите или одреденото
продолжување одредено во согласност со ИП 18.2.
19.4 Доколку во ИП 19.1 е назначена Гаранција на понудата
или Изјава која ја гарантира понудата, секоја Понуда која
не содржи соодветна Гаранција на понудата или Изјава
која ја гарантира понудата ќе биде одбиена од страна на
Работодавачот како Понуда која не одговара.
19.5 Доколку Гаранцијата на понудата е во согласност со ИП
19.1, гаранциите на понудите на неуспешните Понудувачи
ќе бидат вратени колку што е можно побрзо откако ќе се
потпише договорот со успешниот Понудувач и тој ќе ја
достави Гаранцијата за изведба и, доколку е наведено во
ЛПП, Изведбената гаранција за животна средина, здравје,
безбедност и социјални работи во согласност со ИП 42.
19.6 Гаранцијата на понудата на успешниот Понудувач ќе биде
вратена колку што е можно побрзо откако успешниот
Понудувач ќе го потпише Договорот и ќе ја достави
гаранцијата за изведба и, доколку е наведено во ЛПП,
Изведбената гаранција за животна средина, здравје,
безбедност и социјални работи.
19.7 Може да се изгуби право над Гаранцијата за понудата или
Изјавата да биде извршена доколку:
(a) Понудувачот ја повлече својата понуда во текот на
периодот на валидност на понудата прецизиран од страна
на Понудувачот во Писмото со понудата, одреденото
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продолжување обезбедено од страна на Понудувачот; или
(b) доколку успешниот Понудувач не успее да:
(i)

го потпише Договорот во согласност со ИП 41; или

(ii) ја достави бараната гаранција за извршување на
договорот и, доколку е наведено во ЛПП,
Изведбената гаранција за животна средина, здравје,
безбедност и социјални работи во согласност со ИП
42.
19.8 Гаранцијата за Понуда или Изјавата која ја гарантира
понудата на ЗВ мора да биде во име на ЗВ коешто ја
поднесува понудата. Доколку ЗВ не е законски составено
во време на поднесување на понудите, Гаранцијата за
понуда или Изјавата која ја гарантира понудата ќе бидат во
име на сите идни партнери кои се наведени во Писмото со
намера наведено во ИП 4.1 и ИП 11.2.
19.9 Доколку не се бара гаранција за понудата според ЛПП и
(a)

доколку Понудувачот ја повлече својата понуда за време
на рокот на валидност на понудата наведен од страна на
Понудувачот во Писмото со понудата, или

(b)

доколку успешниот Понудувач не успее да: го потпише
Договорот во согласност со ИП 41; или да обезбеди
Изведбена гаранција за животна средина, здравје,
безбедност и социјални работи во согласност со ИП 42;

Заемопримачот може, доколку тоа е дозволено во ЛПП, да го
дисквалификува Понудувачот за доделување на договорот од
страна на Купувачот за временски период наведен во ЛПП.
20. Формат и
потпишување
на понудата

20.1 Понудувачот ќе изготви еден оригинал од документите кои
ја сочинуваат Понудата според опишаното во ИП 11 кој ќе
биде јасно обележан како „ОРИГИНАЛ”. Алтернативните
понуди, доколку се дозволени во согласност со ИП 13 ќе
бидат јасно обележани како „АЛТЕРНАТИВНИ”.
Дополнително, Понудувачот ќе поднесе копии од
Понудите, во број прецизиран во ЛПП и јасно ќе ги
обележи како „КОПИИ”. Во случај на несовпаѓање помеѓу
нив, валиден е оригиналот.
20.2 Оригиналот и сите копии од Понудата ќе бидат испечатени
или напишани со трајно мастило и ќе бидат потпишани од
лицето овластено да потпишува во име на Понудувачот.
Овластувањето ќе се состои од писмена потврда во
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согласност со наведеното во ЛПП и таа ќе биде во прилог
на Понудата. Името и позицијата на потписниците на
потврдата треба да е испечатено под потписот. Сите
страни на Понудата каде што се вршат измени или
промени ќе бидат потпишани или парафирани од страна на
лицето кое ја потпишува Понудата.
20.3 Во случај кога Понудувачот е ЗВ, Понудата ќе биде
потпишана од страна на овластен претставник на ЗВ во
име на ЗВ, и ќе биде законски обврзувачка за сите страни
од ЗВ во согласност со овластувањето потпишано од
страна на правно овластените претставници.
20.4 Било какви поправки како што се дополнувања,
испуштања или препишувања ќе бидат валидни доколку се
потпишани или парафирани од страна на лицето кое ја
потпишува Понудата.

Г. Поднесување и отворање на понудите
21. Ставање печат
и обележување
на понудите

21.1 Понудувачите ќе ги поднесат оригиналот и секоја копија
од понудата, вклучувајќи ги и алтернативните понуди
доколку истите се дозволени во согласност со ИП 13, во
посебни затворени пликови коишто треба соодветно да
бидат обележани како „ОРИГИНАЛ“, „АЛТЕРНАТИВНА“
и „КОПИЈА“. Пликовите со оригиналот и копиите заедно
ќе бидат ставени во еден плик.
21.2 Внатрешните и надворешните пликови треба:
(a) да го носат името и адресата на Понудувачот;
(b) да бидат адресирани до Работодавачот како што е
наведено во ЛПП во согласност со ИП 22.1;
(c) да го носат специфичниот идентификациски број на
тендерот во согласност со ЛПП 1.1; и
(d) да имаат напишано предупредување да не се отвораат пред
прецизираното време и датум за отворање на Понудите.
21.3 Доколку сите пликови не се запечатени и не се обележани
според горенаведеното, Работодавачот нема да сноси
одговорност за губење или предвремено отворање на
Понудата.

22. Краен рок за
поднесување

22.1 Понудите ќе бидат доставени до Работодавачот на
адресата и не подоцна од времето и датумот прецизирани
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во ЛПП. Доколку така е наведено во ЛПП, Понудувачите
ќе имаат можност да ги поднесат своите понуди по
електронски пат. Понудувачите кои ќе ги поднесат своите
понуди по електронски пат, ќе ги следат упатствата за
електронско поднесување на понуди прецизирани во
ЛПП.

понуди

22.2 Работодавачот може да го продолжи крајниот рок за
доставување понуди преку издавање на амандман на
тендерската документација во согласност со ИП 8, во кој
случај сите права и должности на Работодавачот и
Понудувачите кои претходно важеле за оригиналниот
краен рок ќе важат за новиот краен рок.
23. Задоцнети
понуди

23.1 Работодавачот нема да ги земе во предвид Понудите кои ќе
пристигнат после крајниот рок за поднесување понуди во
согласност со ИП 22. Секоја Понуда која Работодавачот ќе
ја добие после крајниот рок за поднесување на понуди ќе
се прогласи за задоцнета и како таква ќе биде одбиена и
неотворена ќе се врати до Понудувачот.

24. Повлекување,
замена и
модификација
на понуди

24.1 Понудувачите можат да ги повлечат, заменат или
модифицираат
нивните
Понуди
преку
писмено
известување кое ќе биде потпишано од овластено лице,
притоа вклучувајќи ја и копијата од овластувањето во
согласност со ИП 20.2
(не е потребна копија од
известувањето за повлекување на понудата). Во прилог на
писменото известувањето треба да биде и соодветната
замена или модификација на понудата. Известувањата
треба да бидат:
(a)

изготвени и испорачани во согласност со ИП 20 и 21 (не е
потребна копија од известувањето за повлекување на
понудата) и надворешните и внатрешните пликови треба
јасно да бидат обележани со „ПОВЛЕКУВАЊЕ”,
„ЗАМЕНА”, или „МОДИФИКАЦИЈА;” и

(b)

примени од страна на Работодавачот пред истекот на
крајниот рок за поднесување на понуди во согласност со
ИП 22.

24.2 Понудите за кои ќе се поднесе известување за повлекување
во согласност со ИП 24.1 ќе му бидат вратени на
Понудувачот неотворени.
24.3 Понудите не може да бидат повлечени, заменети или
модифицирани во периодот помеѓу крајниот рок за
поднесување на понудите и истекувањето на периодот на

1-20

Сегмент I – Инструкции за понудувачите

валидност на Понудите прецизиран од страна на
Понудувачот во Писмото со понудата или одреденото
продолжување.
25. Отворање на
понуди

25.1 Со исклучок на случаите наведени во ИП 23 и ИП 24, во
согласност со ИП 25.3 Работодавачот ќе изврши јавно
отворање и читање на сите понуди кои пристигнале на
адресата, датумот и времето прецизирани во ЛПП, во
присуство на претставници на Понудувачите и сите
останати кои одлучиле да присуствуваат. Сите процедури
за отворање на понуди потребни при одобрување на
електронско понудување во согласност со ИП 22.1 ќе
бидат прецизирани во ЛПП.
25.2 Пликовите обележани со „ПОВЛЕКУВАЊЕ” први ќе
бидат отворени и прочитани, а пликовите со нивните
понуди нема да бидат отворени, туку ќе бидат вратени до
Понудувачот. Нема да се дозволи повлекување на оние
понуди за кои не постои адекватно овластување со
известувањето за повлекување на понудата кое ќе се
прочита при отворањето на понудите. Потоа ќе бидат
отворени и прочитани пликовите обележани со
„ЗАМЕНА“ и истите ќе служат како замена за соодветните
понуди, а заменетите понуди нема да бидат отворени и
истите ќе му се вратат на Понудувачот. Нема да се дозволи
замена на понудите доколку не постои адекватно
овластување со известувањето за замена на понудата кое
ќе се прочита при отворањето на понудите. Пликовите
обележани со „МОДИФИКАЦИЈА“ ќе бидат отворени и
прочитани со соодветната понуда. Нема да се дозволи
модификација на понудите доколку не постои адекватно
овластување со известувањето за модификација на
понудата кое ќе се прочита при отворањето на понудите.
Само оние понуди кои ќе бидат отворени и прочитани на
отворањето на понудите ќе бидат земени во предвид за
понатамошно разгледување.
25.3 Сите останати пликови ќе се отвораат еден по еден при
што ќе се читаат: имињата на Понудувачите и дали има
модификација; вкупните цени на Понудите, по лотови
(договори) доколку ги има, вклучувајќи ги сите попусти
или алтернативни понуди; присуство или отсуство на
Гаранција на понудата или Изјава која ја гарантира
понудата, доколку е потребно и сите други детали кои
Работодавачот ги смета за важни. Само оние попусти и
алтернативни понуди кои ќе бидат прочитани на
отворањето на понудите ќе бидат земени во предвид за

Сегмент I – Инструкции за понудувачите

1-21

понатамошно разгледување. Писмото со понудата и
Предмер пресметката ќе бидат парафирани од страна на
претставниците на Работодавачот кои присуствуваат на
отворањето на понудите на оној начин што е наведен во
ЛПП. Работодавачот нема да дискутира околу понудите и
нема да врши одбивање на понуди (со исклучок на оние
кои се задоцнети, во согласност со ИП 23.1).
25.4 Работодавачот ќе изготви записник за отворањето на
понудите, вклучувајќи ги следните информации: името на
понудувачот и дали постои повлекување, заменување или
модификација; Цената на Понудата по лотови (договори)
доколку ги има, вклучувајќи ги и попустите и
алтернативните понуди; присуство или отсуство на
Гаранција на понудата доколку истата била побарана.
Присутните претставници на Понудувачите ќе го
потпишат записникот. Доколку некој претставник на
Понудувачите не го потпише записникот, содржината и
стапувањето во сила на записникот остануваат валидни.
Копија од записникот ќе биде доставена до Понудувачите.

Д. Евалуација и споредба на понуди
26. Доверливост

26.1 Информациите кои се поврзани со евалуацијата на
понудите и предлозите за доделување на договор нема да
бидат соопштени пред Понудувачите или кои било други
луѓе кои не се официјално поврзани со таквиот процес се
до објавата за Доделувањето на договорот во согласност со
ИП 40.
26.2 Било кој обид од страна на Понудувачот да влијае врз
работодавачот во текот на процесот на евалуација на
Понудите или врз одлуката за доделување на договорот
може да резултира со одбивање на таа Понуда.
26.3 Без оглед на ИП 26.2, од времето на отворање на понудите
до доделувањето на договорот, доколку кој било
Понудувач сака да контактира со Работодавачот за било
каква работа поврзана со тендерската постапка, тоа треба
да го направи во писмена форма.

27. Појаснување
на понуди

27.1 За да се помогне во прегледувањето, евалуацијата,
споредбата и квалификацијата на Понудите, Работодавачот
може, на сопствена дискреција, да побара од Понудувачот
појаснување на Понудата давајќи му адекватно време за
одговор. Доколку појаснувањата кои Понудувачот ќе ги
поднесе не претставуваат одговор на барање од страна на
Работодавачот, тие нема да бидат земени во предвид.
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Барањето за појаснување и одговорот треба да бидат во
писмена форма. Нема да се бара, нуди или дозволи измена
на цената или замена на Понудата освен ако тоа не се бара
за да се потврди поправка на аритметички грешки
откриени од страна на Работодавачот при евалуацијата на
понудите во согласност со ИП 31.
27.2 Доколку Понудувачот не достави појаснување на својата
понуда до датумот и времето назначени во барањето за
појаснување на Работодавачот, неговата понуда може да
биде одбиена.
28. Девијации,
ограничувања
и пропусти

28.1 Во текот на проценката на понудите ќе важат следните
дефиниции:
(a) Девијација“ е отстапка од условите прецизирани во
тендерската документација;
(b) „Ограничување“ е поставување на ограничувања или
нецелосно прифаќање на условите прецизирани во
тендерската документација; и
(c) „Пропуст“е неподнесување на дел или на целосните
информации или документи прецизирани во тендерската
документација.

29. Утврдување на
соодветност

29.1 Утврдувањето на соодветноста на понудата Купувачот ќе
ја направи врз основа на содржината на понудата според
назнаките во ИП 11.
29.2 Суштински соодветна е онаа Понуда која е усогласена со
сите барања од тендерската документација, без
материјална девијација, ограничувања или пропусти.
Материјални девијации, ограничувања или пропусти се
оние кои:
(a)

доколку бидат прифатени:
(i) на значителен начин влијаат врз обемот, квалитетот или
изведбата на стоките и поврзаните услуги наведени во
Договорот; или
(ii) кои на некој начин, недоследен на тендерската
документација, ги ограничува правата на Работодавачот
или должностите на Понудувачот утврдени со
Договорот; или

(b)

чие поправање неправедно ќе влијае врз конкурентската
позиција на другите понудувачи кои имаат соодветни
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понуди.
29.3 Работодавачот ќе ги испита техничките аспекти на
понудите поднесени во согласност со ИП 16, посебно на
Техничката понуда, за да утврди дали се исполнети сите
барања од Сегмент VII, Услови за изведба на работите без
било какви материјални девијации, ограничувања или
пропусти.
29.4 Доколку Понудата е суштински несоодветна во однос на
условите од Тендерската документација, истата ќе биде
одбиена од страна на Работодавачот и не може да биде
направена соодветна преку корекции на материјалните
девијации, ограничувања или пропусти.
30. Несогласувања
, грешки и
недостатоци

30.1 Доколку Понудата е значително соодветна, Работодавачот
може да се откаже од било какви несогласувања во
Понудата.
30.2 Доколку Понудата е значително соодветна, Работодавачот
може да побара од Понудувачот да ги поднесе потребните
информации или документација во разумен временски
период, со цел да ги поправи нематеријалните
несогласувања во Понудата поврзани со условите од
документацијата. Тоа нема да биде поврзано со ниеден
аспект на цената на Понудата. Неможноста на
Понудувачот да го исполни барањето може да резултира со
одбивање на Понудата.
30.3 Под услов понудата да е значително соодветна,
Работодавачот
ќе
ги
поправи
квантитативните
нематеријални несогласувања во врска со Цената на
понудата. За таа цел, Цената на понудата може да се
приспособи, само за споредба, за да ја одрази цената на
компонента која недостасува или е неусогласена.
Прилагодувањето ќе се изврши со користење на методи
наведени во Сегмент III, Критериуми за евалуација и
квалификација.

31. Поправање на
аритметички
грешки

31.1 Доколку
Понудите
се
суштински
соодветни,
Работодавачот ќе ги поправи аритметичките грешки
според следното:
(a) само кај договорите со единечни цени доколку има
разлика помеѓу единечната цена и вкупната сума добиена
преку помножување на единечната цена и количината,
дадената единечна цена ќе преовладува, а вкупната сума
ќе биде поправена освен ако според Работодавачот
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постои очигледно грешно запишана децимална запирка
кај единечната цена, во којшто случај ќе преовладува
вкупната сума, а единечната цена ќе биде поправена.
(b) доколку има грешка кај вкупната сума која е резултат на
собирање или одземање на меѓу-износи ќе преовладуваат
сумите назначени во меѓу-изностите, а вкупната сума ќе
биде поправена; и
(c) доколку има разлика помеѓу сумите изразени со бројки и
со зборови ќе преовладуваат сумите напишани со
зборови, освен кога сумите изразени со зборови се
резултат на аритметичка грешка во којшто случај ќе
преовладува сумата изразена со бројки во согласност со
(а) и (b) погоре.
31.2 Од Понудувачите ќе биде побарано да ги прифатат
корекциите на аритметичките грешки. Доколку не ги
прифатат корекциите во согласност со 31.1, нивните
понуди ќе бидат одбиени.
32. Конвертирање
во единствена
валута

32.1 За целите на евалуација и споредување, валутата(ите) на
Понудата ќе се конвертира во една валута како што е
наведено во ЛПП.

33. Повластување
за домашни
понудувачи

33.1 Освен доколку не е поинаку наведено во ЛПП, нема да
има повластување за домашни понудувачи.

34. Подизведувачи

34.1 Освен доколку не е поинаку наведено во ЛПП,
Работодавачот нема намера да го додели извршувањето на
одредени делови од работите на подизведувачи кои се
однапред избрани од страна на Работодавачот.
34.2 Работодавачот може да дозволи ангажирање на
подизведувачи за одредени специфични делови од
работите,
како што е наведено во Сегмент III. Кога
ангажирањето на подизведувачи е дозволено од страна на
Работодавачот,
специјализираното
искуство
на
подзведувачот ќе се земе во предвид при евалуацијата на
понудите. Во Сегмент III се опишани критериумите за
квалификација на подизведувачите.
34.3 Понудувачите може да предложат ангажирање на
подизведувачи за целосната вредност на договорот или за
толкав дел од работите колку што е наведено во ЛПП.

35. Евалуација на

35.1 Работодавачот
методологиите

ќе ги
наведени

користи критериумите и
во оваа клаузула. Други
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понуди
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критериуми и методологии за оценување не се дозволени.
35.2 При евалуацијата на понудите Работодавачот ќе го земе во
предвид следното:
(a) цената на понудата, со исклучок на провизионите суми и
провизиите доколку ги има за непредвидени трошоци во
Предмерот за договор со предмер-пресметка, вклучувајќи
ја и дневната работа1, каде што цените се конкурентни;
(b) прилагодување на цената за корекција на аритметичките
грешки во согласност со ИП 31.1;
(c) усогласувања на цените поради попусти понудени во
согласност со ИП 14.4;
(d) конвертирање на износот кој произлегува од (а) до (с)
погоре, доколку е релевантно, во единствена валута
согласно ИП 32;
(e) прилагодување на цената поради неусогласеноста според
ИП 30.3;
(f) дополнителните фактори за проценка се назначени во
Сегмент III, Критериуми за евалуација и квалификација;
35.3 Проценетото влијание на било какви услови за
усогласување на цените според Условите од Договорот во
текот на периодот на имплементација на Договорот нема
да биде земено во предвид при евалуацијата на понудата.
35.4 Доколку оваа Тендерска документација им дозволува на
Понудувачите да наведат одделни цени за различни лотови
(договори), методологијата за да се утврди најниската цена
на договорната комбинација, вклучувајќи какви било
попусти понудени во писмото со понудата е наведена во
Сегмент III, Критериуми за евалуација и квалификација.
35.5 Доколку понудата за договор со предмер-пресметка што
резултира во Понуда со најниска цена е сериозно
неурамнотежена, со значително висока или ниска цена
според мислењето на Работодавачот, Работодавачот може

1

Дневна работа е работата која се изведува во согласност со инструкциите на менаџерот на проектот
и која се исплаќа врз основа на работното време на работниците, употребата на материјали и
опрема од страна на Изведувачот според цените дадени во понудата. За да може да се изврши
конкурентна евалуација на дневната работа во понудите, Работодавачот мора да наведете количини
за поединечни ставки за кои ќе се пресметува дневна работа (на пример, одреден број на возачи на
трактор-денови, или тонови на Портланд цемент), кои ќе се помножат со цените дадени од страна на
Изведувачот и ќе бидат вклучени во вкупната цена на понудата.
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да побара од Понудувачот да достави детален приказ на
цената за одредени или за сите позиции од Предмерот, за
да се прикаже внатрешна конзистентност на тие цени со
градежните методи и предложениот распоред. По оценката
на цената, земајќи ги во предвид распоредот на исплатите
на договорот, Работодавачот може да побара зголемување
на износот на Гаранцијата за извршување на договорот на
сметка на Понудувачот до ниво доволно за да се заштити
Работодавачот од финансиска загуба во случај на
неисполнување на обврските на успешниот понудувач
според Договорот.
36. Споредба на
понуди

36.1 Работодавачот ќе ги споредува оние понуди кои се
потврдени за суштински соодветни во согласност со ИП
35.2 за да ја утврди понудата со најниска цена.

37. Квалификации
на
понудувачот

37.1 Работодавачот треба да утврди дали Понудувачот кој е
избран бидејќи ја поднел понудата која значително
одговора и е со најниска цена ги исполнува критериумите
наведени во Сегмент III, Критериуми за евалуација и
квалификација.
37.2 Утврдувањето ќе се направи врз основа на испитувањето
на документите за квалификација на Понудувачот кои тој
ги поднел во согласност со ИП 17.1.
37.3 Потврдно утврдување на квалификациите ќе биде
предуслов за доделување на Договорот на Понудувачот.
Негативна определба ќе резултира со дисквалификација на
понудата при што Работодавачот ќе премине на следната
понуда со најниска цена за да направи слично утврдување
на квалификациите на тој Понудувач за извршување на
договорот на задоволително ниво.

38. Право на
работодавачот
да прифати
или одбие било
која понуда
или да ги одбие
сите понуди

38.1 Работодавачот има право да прифати или одбие било која
понуда, да ја поништи тендерската процедура и да ги
одбие сите понуди во било кој момент пред доделувањето
на договорот, без да сноси било каква одговорност во
однос на Понудувачите. Во случај на поништување, сите
поднесени понуди, посебно гаранциите на понудите ќе им
бидат вратени на Понудувачите.

Ѓ. Доделување на договор
39. Критериуми за
доделување

39.1 Во согласност со ИП 37.1, Работодавачот ќе го додели
Договорот на Понудувачот чија Понуда претставува
понуда со најниска цена и која е суштински соодветна на
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Тендерската документација доколку Понудувачот
квалификуван задоволително да го изврши договорот.
40. Известување за
доделување на
договорот

е

40.1 Пред истекувањето на Периодот на валидност на понудата,
Работодавачот писмено ќе го извести Понудувачот чија
понуда била прифатена со испраќање на Писмо за
прифаќање кое е дел од Обрасците од договорот. Исто така
Работодавачот ќе ги извести сите останати Понудувачи за
резултатите од постапката и ќе ги објави резултатите на
UNDB идентификувајќи ја понудата и броевите на
лотовите (договорите) и следните информации:
(i) име на секој понудувач кој поднел понуда;
(ii) цени на понудите како што биле прочитани на отворањето на
понудите;
(iii) име и евалуирани цени на секоја понуда која била
евалуирана;
(iv) име на понудувачите чии понуди биле одбиени и причините
за нивно одбивање; и
(v) име на понудувачот кој победил и цената која ја понудил,
како и времетраењето и краток опис на доделениот договор.
40.2 Се до подготовката и извршувањето на официјалниот
договор, известувањето за доделување на договорот ќе
претставува законски важечки Договор.
40.3 Работодавачот навреме писмено ќе им одговори на сите
неуспешни Понудувачи кои после објавувањето на
доделувањето на договорот, во согласност со ИП 40.1,
писмено бараат од Работодавачот да им објасни зошто
нивната понуда не била одобрена.
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на договорот
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41.1 После известувањето, Работодавачот ќе му го испрати
Договорот на успешниот Понудувач.
41.2 Во рок од дваесет и осум (28) дена од добивањето на
Договорот, успешниот Понудувач треба да го потпише,
архивира и врати договорот до Работодавачот.

42. Гаранција за
извршување на
договорот

42.1 Во рок од дваесет и осум (28) дена после добивањето на
известувањето за доделување на договорот од
Работодавачот, успешниот Понудувач ќе достави
Гаранција за извршување на договорот и доколку е
наведено во ЛПП, Изведбена гаранција за животна
средина, здравје, безбедност и социјални работи во
согласност со условите од договорот и ИП 35.5, користејќи
го Образецот за гаранцијата за извршување на договорот и
Образецот за изведбената гаранција за животна средина,
здравје, безбедност и социјални работи од Сегмент X,
Обрасци од договорот или некој друг образец кој ќе биде
прифатлив за Работодавачот. Доколку гаранцијата за
извршување на договорот
доставена од страна на
успешниот понудувач е во форма на обврзница, таа треба
да биде издадена од страна на осигурителна компанија која
успешниот Понудувач утврдил дека е прифатлива за
Работодавачот. Странска компанија која издава обврзница
мора да има локална финансиска институција која е со
седиште во земјата на Работодавачот.
42.2 Доколку успешниот Понудувач не успее да ја достави
горенаведената Гаранција за извршување на договорот и
доколку е наведено во ЛПП, Изведбена гаранција за
животна средина, здравје, безбедност и социјални работи
или не го потпише Договорот, тоа ќе претставува доволна
основа за поништување на доделувањето на договорот и
активирање на Гаранцијата на понудата. Во тој случај,
Работодавачот може да го додели договор на вториот
Понудувач со најниска цена чијашто Понуда е суштински
соодветна и за којшто Работодавачот утврдил дека е
квалификуван задоволително да го изврши договорот.

43. Пресудувач

43.1 Работодавачот го предлага лицето наведено во ЛПП за
назначен Пресудувач во согласност со Договорот, со
хонорар по час според утврденото во ЛПП, плус
надоместливите трошоци. Во случај Понудувачот да не се
согласува со овој предлог, тоа треба да го наведе во својата
Понуда. Доколку во Писмото за прифаќање Работодавачот
не се согласил со именувањето на Пресудувачот, тој ќе
побара од Надлежната институција за именување
назначена според Посебните услови од договорот (ПУД) и
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во согласност со клаузулата 23.1 од Општите услови од
договорот (ОУД) да го назначи Пресудувачот.
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Сегмент II – Листа со податоци за понудување
(ЛПП)
A. Вовед
ИП 1.1

Бројот на Повикот за поднесување на понуди е: MSIP- 2 NCB-22-20
Работодавач е: Општина Долнени

ИП 1.1

Името на тендерската постапка е: Реконструкција на постојни улици
3, 4 и 5 во н.м. Црнилиште и реконструкција на коритото на
постојниот канал (суводолица) во н.м. Црнилиште заедно со пешачки
патеки.
Идентификацискиот број на тендерската постапка е: MSIP-2 NCB-2220
Бројот и идентификацијата на лотови во оваа тендерска постапка е:
нема примена

ИП 2.1

Позајмувач е: Република Македонија, Министерство за финансии

ИП 2.1

Името на Проектот е: Проект за подобрување на општинските услуги

ИП 4.1

Максималниот број на страни во ЗВ може да биде: 3

ИП 4.4

Листа на дисквалификувани фирми и лица за учество во проектите на
Светска банка е достапна на http://www.worldbank.org/debarr

Б. Тендерска документација
ИП 7.1

Само при потреба за разјаснување, адресата на Работодавачот е:
До: Г-н Александар Најдовски
Адреса: Ул. Даме Груев бр. 12
Број на кат/канцеларија: Спрат VII
Град: Скопје
Поштенски број: Скопје, 1000
Држава: Македонија
Телефон ++389 2 3255735
Електронска e-mail адреса: аleksandar.najdovski@finance.gov.mk
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Барањата за појаснување треба да се достават до Работодавачот не
подоцна од: не подоцна од 14 дена пред отворање на понудите.
ИП 7.1

Интернет страница: www.finance.gov.mk/

ИП 7.4

Состанокот пред поднесувањето на понудите нема да се одржи.
Посета на локацијата организирана од страна на Работодавачот нема
да се одржи.

В. Изготвување на понуди
ИП 10.1

Јазикот на понудата е: македонски јазик.
Целосната коресподенција ќе биде на македонски јазик.

ИП 11.1 (b)

Следните распореди ќе бидат поднесени заедно со понудата:
(a) Писмо со понуда;
(b) Пополнети распореди во согласност со ИП 12 и 14 или како
што е назначено во ЛПП;
(c) Гаранција за понудата;
(d) Писмена потврда со која се овластува потписникот на
Понудата како претставник на Понудувачот во согласност со
ИП 20.2;
(e) документиран доказ во согласност со ИП 17 со кој се
утврдуваат квалификациите на Понудувачот за исполнување
на договорот;
(f) Техничка понуда во согласност со ИП 16;
(g) Во случај кога понудата ја поднесува заедничко вложување
(ЗВ), договор за формирање на ЗВ или писмо со намерата за
формирање на ЗВ, вклучувајќи и нацрт договор во кој ќе
бидат назначени деловите од работата кои ќе бидат извршени
од страна на партнерите во ЗВ; и
Останати документи кои се наведени во ЛПП.

ИП 11.1 (h)

Понудувачот ќе ги достави следните дополнителни документи во
својата понуда:
1. Планот за управување и следење на животната средина (ПУСЖС)
за управување со ризици за животната средина;
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2. План за управување со здравјето и безбедноста (ПУЗБ) за
управување со клучните социјални, здравствени и безбедносни (СЗБ)
ризици.
ИП 13.1

Нема да бидат дозволени алтернативни понуди.

ИП 13.2

Нема да биде дозволено алтернативно време за извршување на
работите.

ИП 13.4

Алтернативни технички решенија ќе бидат дозволени за следните
работи: нема примена

ИП 14.5

Цените назначени од страна на Понудувачот нема да бидат изменети
во текот на извршувањето на Договорот

ИП 15.1

Понудувачот цените ќе ги наведе во: Македонски денари.

ИП 18.1

Рокот на важење на понудата ќе биде: 120 дена.

ИП 18.3 (a)

Цената на договорот ќе се адаптира согласно следниот фактор: нема
примена

ИП 19.1

Потребно е да се достави Гаранција за понудата.
Износот и валутата на гаранцијата за понудата ќе биде: 600.000,00
МКД

ИП 19.3 (d)

Други гаранции кои се прифатливи: нема

ИП 19.9

Нема примена

ИП 20.1

Освен оригиналната понуда, бројот на копии е: 2

ИП 20.2

Писменото овластување за потписникот назначен од страна на
Понудувачот треба да вклучи:
(а) Понудувачите треба да достават одлука на партнерот/засегнатата
страна со која се овластува директорот на компанијата да ја потпише
понудата во име на понудувачот. Доколку понудата е потпишана од
кое било друго лице освен директорот, Понудувачот треба да достави
писмено полномошно со кое се овластува лицето да ја потпише
понудата во име на понудувачот. Доколку овој услов не се исполни,
понудата ќе биде одбиена; и
(b) Во случај кога Понудата ја поднесува постоечки или Конзорциум
кој ќе се формира, документ потпишан од сите учесници во
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конзорциумот (i) во кој се наведува дека учесниците во конзорциумот
сносат заедничка и поединечна одговорност, (ii) со кој се назначува
претставник кој е овластен во однос на сите обврски поврзани со
секој учесник во конзорциумот и конзорциумот како целина во текот
на тендерската постапка и доколку на конзорциумот му е доделен
договорот, во текот на извршувањето на договорот, (iii) во кој се
наведува делот од работите кој ќе биде изведуван од секој учесник и
(iv) детали за финансискиот договор помеѓу засегнатите страни.
Г. Поднесување и отворање на понудите
ИП 22.1

Понудувачите нема да имаат можност понудите да ги достават по
електронски пат.

ИП 22.1

Само за целите
Работодавачот е:

за

поднесување

на

понуди,

адресата

на

Општина Долнени
Адреса: н.м. Долнени
Поштенски број:7504
Држава: Република Македонија
Краен рок за понесување на понуди е:
Датум: 31.01. 2019
Време: 12:00 часот
Понудувачите нема да имаат можност понудите да ги достават по
електронски пат.
ИП 25.1

Отворањето на понудите ќе биде во: Подрачните канцеларии на
општина Долнени во н.м. Ропотово
Адреса: н.м. Ропотово
Број на кат/канцеларија: втрор кат/канцеларија бр.2
Држава: Република Македонија
Датум: 31.01. 2019
Време: 12:00 часот
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Писмото со понудата и Предмер пресметката ќе бидат парафирани од
страна на 3 претставници на Работодавачот кои го спроведуваат
отворањето на понудите
E. Евалуација и споредба на понудите

ИП 32.1

Нема примена

ИП 33.1

Повластување за домашни понудувачи нема да има примена.

ИП 34.1

Нема примена

ИП 34.3

Ангажирање на подизведувачи што се предлага: Максимален
дозволен процент на подизведувачи е: 50% од вкупната сума на
договорот или 50% од обемот на работа.
Понудувачите кои сакаат да ангажираат подизведувачи за повеќе од
10% од работите, во Образецот за поднесување на понудата ќе ги
наведат активностите или деловите од работата за кои ќе се ангажира
подизведувачот и ќе приложат информации за подизведувачот и
неговите квалификации и искуство. Квалификациите и искуството на
подизведувачот мора да ги исполнуваат минималните критериуми за
соодветната работа за која се ангажира истиот, во спротивно нема да
се дозволи негово ангажирање.
Квалификациите и искуството на подизведувачите нема да се земе во
предвид при евалуацијата на Понудувачите. Понудувачот сам (не
земајќи ги во предвид квалификациите и искуството на
подизведувачите) треба да ги исполнува критериумите за
квалификација.

Ѓ. Доделување на договор
ИП 43.1

Пресудувачот предложен од страна на Работодавачот е: г-н Сашо
Терзиоски. Надоместок по ден за предложениот пресудувач изнесува:
1.500,00 МKД. Во прилог следат биографските податоци на
пресудувачот:
Кратка
Биографија
Лични
информации
Име и презиме:

Сашо Терзиоски

Националност

Македонец
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Датум на
раѓање

05.09.1964

Пол
машки
Работно
26 години
искуство
Датум
1992
Позиција
Градежен инженер
Главни
Планирање, и надзор на
активности и
објекти во изградба, координација
одговорности
Име и адреса на Grade`no pretprijatie, Mavrovo EE Hidrogradba
вработувачот
Тип на сектор
Градежно претпријатие
Датум
2018 - тековно
Позиција
Градежен инженер
Главни
активности и
одговорности

Планирање, и надзор на
објекти во изградба, координација

Име и адреса на
вработувачот
Изолација-Скопје
Тип на сектор
Градежништво
Искуство
Работа на проекти
Главни проекти Изградба на локални патишта,згради и други објекти
Водоводни мрежи
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1. Евалуација
Освен критериумите наведени во ИП 35.2 (a) – (е), ќе се применуваат
и следните критериуми:
1.1 Соодветност на техничката понуда
Евалуацијата на техничката понуда на Понудувачот ќе вклучува
проценка на техничката способност и соодветноста на понудувачот за
искористување на клучната опрема и персонал за целите на договорот,
во согласност со неговата понуда во однос на методите на работа,
крајните рокови и снабдувањето со материјали во доволно детали и во
целосна согласност со условите наведени во Сегмент VII (Услови за
изведба на работите).
1.2 Повеќе договори
Во согласност со под-клаузулата 35.4 од Инструкциите за
понудувачите, ако Работите се групираат во повеќе договори,
евалуацијата ќе се изврши на следниот начин: нема примена
1.3 Алтернативен рок за завршување: нема примена
1.4 Алтернативни технички решенија
Алтернативните технички решенија, ако се дозволени според ИП 13.4,
ќе бидат евалуирани на следниот начин: нема примена.
1.5 Несогласувања, грешки и недостатоци
Согласно ИП 30.3, усогласувањето треба да се направи користејќи ја
следната методологија: Во согласност со одредбите од ИП 14.2
доколку: i) позицијата не е наведена во предмер-пресметката односно
таа позиција недостига или пак е наведена и има цена, но истата не е
во согласност со условите наведени во тендерската документација;
или ii) одредена компонента која е опфатена во обемот на работа или
услов од понудата не се во согласност со условите наведени во
тендерската документација, доколку е утврдено дека понудата е
суштински соодветна со исклучок на неусогласеностите наведени во i)
и ii) погоре, просечната цена на позицијата или компонентата дадена
од страна на суштински соодветните понудувачи ќе се додаде на
цената на понудата и при евалуацијата на понудите ќе се користи таа
цена на понудата. Доколку цената на неусогласената позиција или
компонента не може да се утврди од понудите на другите суштински
соодветни понудувачи, тогаш Работодавачот ќе одлучи која цена да се
додаде за да може да се изврши споредба на понудите врз основа на
сопственото знаење или на информациите добиени од други извори.

Квалификуваност
прогласена од Банка

Субјект поседуван од
владата во земјата на
Заеморпимачот
Одлука на ОН или
закон во земјата на
Заемопримачот

1.3

1.4

2.1

Да нема конфликт на
интереси согласно со ИП
4.2
Да не е прогласен за
неквалификуван од
Банката согласно со ИП
4.4, 4.5, 4.6 и 4.7
Да ги исполнува
условите согласно ИП
4.5
Да не е исклучен како
резултат на закон за
забрана во земјата на
Заемопримачот или
официјални регулативи
со кои се забрануваат
трговски односи со
земјата на Понудувачот
или пак со акт на
Советот за безбедност на
ОН во согласност со ИП
4.7 и Сегмент V.

Националност во
согласност со ИП 4.3

Услов

Историја на минати

Неисполнување на

2. Минати неисполнети договори

Конфликт на
интереси

1.2

1.5

Националност

1. Квалификуваност

Фактор

Критериуми за квалификација

Квалификации

1.1

Бр.

3.
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Мора да ги

Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите

Еден
правен
субјект

Мора да ги

Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги

Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Нема примена

Нема примена

Нема примена

Нема примена

Нема примена

Услови
Заедничко вложување (постоечко или идно)
Сите
Секој партнер
Еден партнер
партнери
заедно

1-39

Образец CON -

Образец ELI –
1.1 и 1.2, со
прилози
Образец ELI –
1.1 и 1.2, со
прилози

Писмо со
понуда

Образец ELI –
1.1 и 1.2, со
прилози
Писмо со
понуда

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда
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Финансиската состојба
на понудувачот и
неговата потенцијална
долгорочна ликвидност
да бидат солидни
согласно критериумите
назначени во 3.1 подолу
и под претпоставка дека
сите тековни судски

договор2 не се случило
по вина на изведувачот
од 1-ви јануари 2010
година (2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016,
2017,2018, 2019).
Да нема суспендирање на
понудата поради
активирање на Изјавата
која ја гарантира
понудата согласно ИП
4.6 или повлекување на
понудата согласно ИП
19.9

неисполнети договори

Суспендирање на
понуда поради
активирање на
Изјавата која ја
гарантира понудата
од страна на
Работодавачот или
повлекување на
понудата во периодот
на валидност на
понудата
Нерешени парници

Услов

Фактор

Критериуми за квалификација

Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите

исполни
условите6

Еден
правен
субјект

Нема
примена

Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Нема примена

Услови
Заедничко вложување (постоечко или идно)
Сите
Секој партнер
Еден партнер
партнери
заедно
исполни
исполни
условите
условите3
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Образец CON 2

Образец за
поднесување на
понуда

2

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда

3

Овој услов се однесува и на договори кои ги извршува Понудувачот како партнер во ЗВ.

Неиполнување на договори, врз база на одлука на Работодавачот, се однесува на сите договори каде што (а) неиполнувањето на Договорот не било оспорено од
страна на Изведувачот, вклучувајќи го и механизмот за решавање на спорови во договорот, и (б) договори кои биле оспорени, но не биле решени во полза на
Изведувачот. Неисполнувањето нема да се однесува на договори каде што одлуката на Работодавачот била оспорена со механизмот за решавање на спорови.
Неисполнувањето на договорите треба да се базира на информации кои произлегуваат од спорови или судски постапки кои се целосно решени, односно спорови и
постапки кои се решени во согласност со механизмот за решавање на спорови во договорот и каде што сите можности за жалби достапни до Понудувачот се
искористени.

2

2.3

2.2

Бр.

1-40

Бр.

Фактор

процеси ќе се решат
против понудувачот

Услов

Услови
Заедничко вложување (постоечко или идно)
Сите
Секој партнер
Еден партнер
партнери
заедно

Критериуми за квалификација
Еден
правен
субјект
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Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда
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Изјава: Мината
изведба на аспектите
од животна средина,
здравје, безбедност и
социјални работи
(ЖСЗБСР)

Минати парници

Фактор

Изјава за градежни
договори кои биле
прекинати или раскинати
и/или изведбена
гаранција која била
активирана од страна на
Работодавачот поради
непочитување на
условите за заштита на
животната средина,
здравје, безбедност и
социјални работи во
последните пет години5.

Да нема конзистентни
судски одлуки против
Понудувачот4 од 1-ви
јануари 2010 година
(2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016,
2017,2018, 2019).

Услов

Критериуми за квалификација

Мора да
даде изјава.
Онаму каде
што има
специјализи
рани подизведувачи,
специлизир
аните подизведувачи
исто така
мора да
дадат изјава

Мора да ги
исполни
условите

Еден
правен
субјект

Нема
примена

Секој мора да
даде изјава.
Онаму каде што
има
специјализиран
и подизведувачи,
специлизиранит
е подизведувачи исто
така мора да
дадат изјава.

Нема примена

Услови
Заедничко вложување (постоечко или идно)
Сите
Секој партнер
Еден партнер
партнери
заедно
Мора да ги
Мора да ги
Нема примена
исполни
исполни
условите
условите
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Образец CON-3
(ЖСЗБСР)
Изјава за мината
изведба

Образец CON 2

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда

Понудувачот треба да обезбеди точни информации во Писмото со понудата за сите судски спорови и парници кои произлегле од завршени или
тековни договори во периодот од последните пет години. Конзистентни судски одлуки против понудувачот или било кој партер од заедничкото
вложување може да резултираат со дисквалификација на Понудувачот.
5
Работодавачот може да ги користи овие информации за да побара дополнителни информации или појаснувања при извршувањето на својата анализа

4

2.5

2.4

Бр.
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Фактор

3.1

Финансиски средства

3. Финансиска состојба

Бр.

(i) (i) Понудувачот мора
да демонстрира пристап
или расположливост на
финансиски средства
како што се ликвидни
средства, необременети
тековни средства,
кредитни линии или
други финансиски
средства (освен авансни
плаќања од договорот)
доволни за да ги исполни
следните услови за
паричен тек: 7.000.000,00
МКД за предметниот
договор нето од другите
обврски на Понудувачот
(ii) Понудувачот исто
така треба да покаже, до
степен задоволителен за
Работодавачот, дека има
доволно финансиски
извори за потребните
парични текови во однос
на обврските од
тековните и идни
договори
(iii) Треба да се поднесе
ревидиран биланс на
состојба, или, доколку
тоа не е потребно

Услов

Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите
Нема примена

Нема примена

Услови
Заедничко вложување (постоечко или идно)
Сите
Секој партнер
Еден партнер
партнери
заедно

Критериуми за квалификација
Еден
правен
субјект
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Образец FIN –
3.1 со прилози

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда
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Фактор

Просечен годишен
обрт на средства од
градежни активности

3.2

Минимален просечен
обрт на средства од
градежни активности во
износ од 70.000.000,00
МКД пресметан преку
вкупно исплати добиени
од договори кои се во тек
или завршени во текот на
последните 3 години.

согласно законите на
земјата на Понудувачот,
друг финансиски
извештај којшто ќе биде
прифатлив за
Работодавачот, кој ќе се
однесува на последните
3 години ( 2017, 2018 и
2019) со што ќе се
прикаже моменталната
финансиска стабилност
на Понудувачот и
неговата потенцијална
долгорочна
профитабилност

Мора да ги
исполни
условите

Мора да
исполни 40 % од
условите

Мора да ги
исполни
условите

Нема
примена

Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Мора да ги
исполни
условите

Мора да
исполни 60% од
условите

Нема примена

Нема примена

Услови
Заедничко вложување (постоечко или идно)
Сите
Секој партнер
Еден партнер
партнери
заедно

Мора да ги
исполни
условите

Еден
правен
субјект
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Услов

Критериуми за квалификација

Бр.
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Образец FIN –
3.2

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда

Фактор

Специфично
градежно искуство

4.2
(a)

Искуство со градежни
договори во улога на
изведувач, партнер во
ЗВ, подизведувач или
менаџер - изведувач за
најмалку пет 5 години,
почнувајќи од 1-ви
јануари 2014 година (
2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019).
Минимален број на
слични6 договори,
(изградба и
реконструкција на
улици и патишта)
наведен подолу, кои биле
успешно и значително7
извршени во улога на
главен изведувач,
партнер во ЗВ8,
подизведувач или

Услов

Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите

9

Мора да ги
исполни
условите

Нема
примена

Нема примена

Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Нема примена

Образец EXP
4.2(a)

Образец EXP –
4.1

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда
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Сличноста ќе се базира на физичка големина, комплексност, методи/технологија и/или други карактеристики опишани во Сегмент VII, Услови за изведба на
работите. Сумирање на вредноста на помали договори (коишто се под вредноста наведена во условите) за да може да се исполни условот не е дозволено.
7
Значително завршување се базира на завршување на 80% или повеќе од работите во рамките на договорот.
8
За договори каде што Понудувачот учествувал како партнер во ЗВ или подизведувач, во предвид ќе се земе само вредноста односно делот на Понудувачот со којшто
тој учествувал.
9
Во случај на ЗВ, нема да се собира вредноста на договорите кои биле извршени од страна на секој поединечен партнер во ЗВ за да се утврди дали е исполнет условот
за минимална вредност по договор. Секој договор извршен од секој поединечен партнер во ЗВ треба да го исполни критериумот за минимална вредност по договор.
При утврдувањето дали ЗВ го исполнува условот за вкупен број на договори, во предвид ќе се земат оние договори на партнерите од ЗВ кои се со вредност еднаква
или поголема од минималната вредност.

6

Општо градежно
искуство

4.1
(a)

4. Искуство

Бр.

Услови
Заедничко вложување (постоечко или идно)
Сите
Секој партнер
Еден партнер
партнери
заедно

Критериуми за квалификација
Еден
правен
субјект
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Бр.

1-46

Фактор

менаџер - изведувач
помеѓу 1-ви јануари,
2017, 2018, 2019 година и
крајниот рок за
поднесување на
понудите.
(i) 3 договори, секој со
минимална вредност од
20.000.000,00 МКД.

Услов

Критериуми за квалификација
Еден
правен
субјект

Услови
Заедничко вложување (постоечко или идно)
Сите
Секој партнер
Еден партнер
партнери
заедно
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Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда

Сегмент III – Критериуми за евалуација и квалификација

5

1-47

Клучен персонал

Понудувачот мора да прикаже дека ќе има минимален број на соодветно квалификувани
(во соодветен број) лица, како што е прикажано во табелата подолу, кои се потребни за
изведба на Договорот.
Понудувачот ќе обезбеди детали за клучниот персонал и другите клучни лица кои тој
смета дека се соодветни, заедно со нивните академски квалификации и работно искуство.
Понудувачот ќе ги пополни релевантните обрасци дадени во Сегмент IV, Обрасци од
понудата.
Изведувачот ќе побара согласност од Работодавачот да направи замена на клучниот
персонал (Посебни услови на договорот 9.1).
Клучен персонал

Број

1

2

3

4

5

Позиција

Менаџер на градилиштето (градежен
инженер со минимум 10 (десет) години
работно искуство, како и работно искуство
на најмалку 5 (пет) слични проекти);
Асистент на менаџерот на градилиштето
со
минимум 5 (пет) години работно
искуство, како и работно искуство на
најмалку 4 (четири) слични проекти);
Геодетски инжинер со минимум 5 (пет)
години работно искуство, како и работно
искуство на најмалку 4 (четири) слични
проекти);
Инженер за безбедност при работа
(инженер за безбедност при работа со
минимум 5 (пет) години работно искуство,
како и работно искуство на најмалку 3
(три) слични проекти);
Најмалку
40
(четириесет)
вкупно
вработени лица со полно работно време,
потврдени од страна на овластена државна
институција.

Вкупно
работа
слично
искуство
(години)

Слично
работно
искуство
(години)

10

5

5

4

5

4

5

3

1

-

Понудувачот ќе обезбеди детали на соодветните предложени вработени лица и
нивното работно искуство во релевантните обрасци дадени во Сегмент IV,
Обрасци од понудата.

1-48

Сегмент III – Критериуми за евалуација и квалификација

6. Стандарди
Понудувачот треба да ги исполнува следниве стандарди, што се докажува со
доставување на сертификати за имлементација на истите:
-Сертификат за систем за квалитет ISO 9001:2015
-Сертификат за стандард за безбедност и здравје при работа OHSAS 18001:2007
-Сертификат за стандард за управување со животна средина ISO 14001:2015
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7. Опрема
Понудувачот мора да прикаже дека му се достапни на користење клучните
машини наведени во табелата подолу:
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Вид на опрема и карактеристики
Багер, хидрауличен, комбиниран
Камион со капацитет од 6т до 12т
Камиони за транспорт на материјал
Вибро жаба за тапкање на земјата
Ваљак метален
Ваљак со гумени тркала
Машна за сечење на асфалтот
Финишер
Распрскувач за емулзија
Грејдер
Постројка за производство на асфалт со
минимално производство од 100т на час
Бензински или дизел агрегат за
наизменична струја 50 херци, 220 волти и
минимум два киловати
Сообраќајни знаци за привремен
сообраќаен режим

Потребен минимум
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Понудувачот треба да обезбеди дополнителни детали за предложената опрема
користејќи ги релевантните обрасци дадени во Сегмент IV.
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Сегмент IV – Обрасци на понудата
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Писмо со понуда
Понудувачот треба Писмото со понуда да го подготви на меморандум на којшто јасно
ќе биде наведен целосниот назив и адресата на Понудувачот
Забелешка: Закосениот текст служи при подготовката на овој образец и ќе биде
избришан во конечните документи

Датум: [внесете датум (ден, месец и година) на поднесување на понудата]
Тендер бр.: [внесете број на тендерска постапка]
Повик за понуди бр.: [внесете број]
До: [внесете целосно име на Работодавачот]
(a) Ја разгледавме и немаме забелешки за тендерската документација, вклучувајќи ги и
Дополнувањата издадени во согласност со Инструкциите за понудувачите (ИП 8)
________;
(b) Ние ги исполнуваме условите за квалификуваност и немаме конфликт на интереси во
согласност со ИП 4;
(c) Ние не сме биле суспендирани ниту прогласени за неквалификувани од страна на
Работодавачот поради активирање на Изјавата која ја гарантира понудата во земјата
на Работодавачот во согласност со ИП 4.6
(d) Ние нудиме да ги обезбедиме во согласност со тендерската документација следните
работи: [внесете краток опис на работите];
(e) Вкупната цена на Понудата, без попустите понудени во точка (f) подолу е:
Во случај на еден лот, вкупната цена на понудата [внесете ја вкупната цена на
понудата со зборови и бројки, наведувајќи ја сумата и валутата];
Во случај на повеќе лотови, вкупната цена на секој лот [внесете ја вкупната цена
на секој лот со зборови и бројки, наведувајќи ја сумата и валутата];
Во случај на повеќе лотови, вкупната цена на сите лотови (збир од сите лотови)
[внесете ја вкупната цена на сите лотови со зборови и бројки, наведувајќи ја
сумата и валутата];
(f) Понудените попусти и методологијата за нивна примена се следниве:
(i) Понудените попусти се: [Детално прикажете го секој понуден попуст];
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(ii) Точниот метод за пресметка на нето цената после понудените попусти е
прикажан подолу: [Детално прикажете го методот за пресметка на
попустите];
(g) Нашата понуда ќе важи за период од [внесете го бројот на календарски денови]
денови од датумот утврден како краен рок за доставување на понудите во согласност
со Тендерската документација, и ќе остане обврзувачка за нас и може да се прифати
во кој било момент пред истекот на овој период;
(h) Доколку нашата понуда се прифати, ние се обврзуваме да обезбедиме Гаранција за
извршување на договорот и Изведбена гаранција за животна средина, здравје,
безбедност и социјални работи во согласност со тендерската документација;
(i) Не учествуваме како Понудувач или како подизведувач со повеќе од една понуда во
оваа тендерска постапка во согласност со ИП 4.2 (е), освен алтернативните понуди
доставени во согласност со ИП 13;
(j) Нашата фирма, заедно со нашите подизведувачи, добавувачи, консултанти,
производители или даватели на услуги за кој било дел од договорот, не подлежат и
не се контролирани од ниедно лице или поединец предмет на привремена суспензија
или забрана наметната од членка на групацијата на Светска банка или забрана
наметната од страна на групацијата на Светска банка, во согласност со Договорот за
заемно извршување на одлуките за забрана помеѓу Светска банка и другите развојни
банки. Исто така, ние не сме неприфатливи во согласност со законите или законските
регулативи на земјата на Купувачот или со акт во согласност со одлука на Советот за
безбедност на Обединетите Нации;
(k) Ние не сме субјект во државна сопственост/ Ние сме субјект во државна сопственост,
но ги исполнуваме условите наведени во ИП 4.5;10
(l) Ние ги плативме или ќе ги платиме следниве провизии, награди или надоместоци во
врска со тендерската постапка или извршувањето на Договорот: [внесете го
целосното име на секој примател, неговата целосна адреса, причината поради
која била платена секоја провизија или награда и износот и валутата на секоја
провизија или награда]
Име на примател

Адреса

Причина

Износ

(Доколку не се платени провизии, награди и надоместоци напишете „нема“)
(m) Ние разбираме дека оваа понуда, заедно со вашата писмена потврда за нејзиното
прифаќање вклучена во вашето известување за доделување на договорот ќе
10

Употребете една од двете опции, како што е соодветно.
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претставува обврзувачки договор помеѓу нас, додека не се подготви и спроведе
официјален договор; и
(n) Ние разбираме дека не сте обврзани да ја прифатите најниската оценета понуда или
било која друга понуда што ќе ја добиете; и
(o) Со ова потврдуваме дека сме презеле мерки лицата кои не претставуваат нас да не
бидат вклучени во никаков вид на измама и корупција.
Име на Понудувачот*[внесете целосно име на лицето кое ја потпишува Понудата]
Име на лицето овластено да ја потпише Понудата во име на Понудувачот ** [внесете
целосно име на лицето овластено да ја потпише Понудата]
Титула на лицето што ја потпишува Понудата [внесете целосна титула на лицето
што ја потпишува Понудата]
Потпис на горенаведеното лице [внесете потпис на лицето коешто е горенаведено]

Датум на потпишување_[внесете датум на потпишување] ден [внесете месец],
[внесете година]
*: Во случај на Понуда која ја поднесува ЗВ, наведете го името на заедничкото
вложување како Понудувач
**: Лицата коишто ја потпишуваат Понудата ќе имаат овластување дадено од страна на
Понудувачот кое ќе биде вклучено во Распоредите од понудата.
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Гаранција на понудата (Банкарска гаранција)
[Меморандум на Гарантот или број на SWIFT]
Корисник:
[внесете го називот и адресата на Работодавачот]
Бр. на повик за поднесување на понуди: [Внесете референтен број на повикот]
Датум:[ внесете го датумот на издавање]
ГАРАНЦИЈА НА ПОНУДАТА Бр.: [Внесете број на гаранцијата]
Гарант: [ Внесете го името, адресата и местото на издавање, доколку не е наведено во
меморандумот]
Информирани сме дека [внесете име на Понудувачот, кој во случај на заедничко
вложување ќе биде името на заедничкото вложување (постоечко или идно) или името
на сите партнери во него] (во понатамошниот текст „Барател“) ја поднел или ќе ја
поднесе до Корисникот својата Понуда (во понатамошниот текст „Понуда”) за
извршување на [внесете опис на договорот] според Повикот за поднесување на понуди
бр. [внесете број] (“ ППП”).
Понатаму, ние разбираме дека, според условите на Корисникот, понудите мора да бидат
поддржани со гаранција на понудата.
На барање на Барателот, ние, како Гарант со ова неотповикливо преземаме секаква
исплата на Корисникот било која сума или суми кои нема да го надминат вкупниот
износот од [внесете сума со бројки] [внесете сума со зборови] по примањето од наша
страна на писмено барање од страна на Корисникот поддржано со писмена изјава, било
да е во рамките на барањето или во посебен потпишан документ којшто ќе биде во
прилог на барањето, во кое се наведува дека Барателот:
(a) ја повлекол својата Понуда во текот на периодот на нејзината валидност
специфициран од страна на Барателот во Писмото со понудата; или
обезбеденото продолжување; или
(b) после известувањето дека неговата Понуда е прифатена од страна на
Корисникот во текот на периодот на валидност на понудата, (i) не успее да го
изврши Договорот или (ii) не успее да обезбеди гаранција за извршување на
договорот и доколку е потребно Изведбена гаранција за животна средина,
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здравје, безбедност и социјални работи во согласност со Инструкциите за
понудувачите (ИП) од тендерската документација на Корисникот.
Гаранцијата ќе истече: а) доколку Барателот е успешниот понудувач, по нашето примање
на копии од договорот потпишан од страна на Барателот и гаранција за извршување на
договорот и доколку е потребно Изведбена гаранција за животна средина, здравје,
безбедност и социјални работи издадена до Корисникот според упатствата на Барателот;
или б) доколку Барателот не е успешниот понудувач, после нашето претходно (i)
примање на копија од известување на Корисникот до Барателот за резултатот од
тендерската постапка; или (ii) дваесет и осум дена после периодот на валидност на
понудата.
Последователно, било какво барање за исплата според оваа гаранција мора да биде
примено од наша страна во канцеларијата на или пред тој датум.
Оваа гаранција е предмет на Унифицирани правила за барање на гаранции, (URDG )
2010, ICC Издание бр. 758.

_____________________________
[потпис(и)]
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Забелешка: Закосениот текст служи при подготовката на овој образец и ќе биде
избришан во конечните документи

Сегмент IV –Обрасци на понудата
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Техничка понуда
Обрасци за техничката понуда
-

Распоред на клучниот персонал

-

Опрема

-

Организација на локација

-

Метод

-

План за мобилизација

-

План за градба

-

Стратегии за управување (ЖСЗБСР) и Планови за имплементација

-

Кодекс на однесување (ЖСЗБСР)

-

Останато
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Образец PER -1

Клучен персонал
Распоред
Понудувачите треба да достават имиња и детали за соодветно квалификуван клучен
персонал кој треба да го извршува договорот. Податоците за нивното искуство треба да се
достават во Образецот PER-2 даден подолу за секој од кандидатите.
Клучен персонал
1.

Назив на позиција:
Име на кандидат:
Времетраење на
ангажман:
Временска рамка
за оваа позиција:
Очекуван
временски
распоред за оваа
позиција:

2.

[внеси го целиот период (датуми на почеток и завршување) во кој ќе
биде ангажирана оваа позиција]
[внеси го бројот на денови/недели/месеци/ предвидени за оваа позиција]
[внеси го очекуваниот временски распоред за оваа позиција (пр.
приложете Гант табела)]

Назив на позиција: [Експерт за животна средина]
Име на кандидат:
Времетраење на
ангажман:
Временска рамка
за оваа позиција:
Очекуван
временски
распоред за оваа
позиција:

3.

[внеси го целиот период (датуми на почеток и завршување) во кој ќе
биде ангажирана оваа позиција]
[[внеси го бројот на денови/недели/месеци/ предвидени за оваа позиција]
[внеси го очекуваниот временски распоред за оваа позиција (пр.
приложете Гант табела)]

Назив на позиција: [Експерт за здравје и безбедност]
Име на кандидат:
Времетраење на
ангажман:
Временска рамка
за оваа позиција:
Очекуван
временски
распоред за оваа
позиција:

4.

[внеси го целиот период (датуми на почеток и завршување) во кој ќе
биде ангажирана оваа позиција]
[внеси го бројот на денови/недели/месеци/ предвидени за оваа позиција]
[внеси го очекуваниот временски распоред за оваа позиција (пр.
приложете Гант табела)]

Назив на позиција: [Експерт за социјални работи]
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Име на кандидат:
Времетраење на
ангажман:
Временска рамка
за оваа позиција:
Очекуван
временски
распоред за оваа
позиција:
5.

[внеси го целиот период (датуми на почеток и завршување) во кој ќе
биде ангажирана оваа позиција]
[внеси го бројот на денови/недели/месеци/ предвидени за оваа позиција]
[внеси го очекуваниот временски распоред за оваа позиција (пр.
приложете Гант табела)]

Назив на позиција: [внеси титула]
Име на кандидат
Времетраење на
ангажман:
Временска рамка
за оваа позиција:
Очекуван
временски
распоред за оваа
позиција:

[внеси го целиот период (датуми на почеток и завршување) во кој ќе
биде ангажирана оваа позиција]
[внеси го бројот на денови/недели/месеци/ предвидени за оваа позиција]
[внеси го очекуваниот временски распоред за оваа позиција (пр.
приложете Гант табела)]

60

Section 4 - Bidding Forms

Образец PER-2:
Резиме и изјава
Клучен персонал
Име на Понудувач

Позиција [#1]: [титула на позиција од Образец PER-1]
Информаци
и за
персоналот

Име:

Датум на раѓање:

Адреса:

E-mail:

Професионални квалификации:
Академски квалификации:
Јазици:[јазик и ниво на говорење, читање и пишување]
детали
Адреса на Работодавач:
Телефон:

Контакт (менаџер / лице задолжено
за персонал):

Факс:
Позиција:

Години кај сегашниот работодавач:

Сумирајте го професионалното искуство во обратен хронолошки редослед. Наведете го
техничкото и менаџерско искуство релевантно за проектот.
Проект

Позиција

Времетраењ
е на
ангажман

Релевантно искуство
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[детали
за
проекто
т]

[позиција и
одговорности во
проектот]
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[времетраењ
[опиши го искуството релевантно за оваа
е на
позиција]
позицијата]

Изјава
Јас, долупотпишаниот клучен персонал, потврдувам дека согласно моето знаење и
верување, информациите дадени во овој Образец PER-2 точно ме опишуваат мене, моите
квалификации и моето искуство.
Потврдувам дека сум достапен како што е наведено во следната табела и во текот на
очекуваниот временски распоред за оваа позиција, како што е дадено во Понудата:
Ангажман

Детали

Ангажман во времетраење на
договорот:

[внеси период (почетни и крајни датуми) за кој овој Клучен
персонал е достапен да работи на овој договор]

Временски ангажман:

[внеси број на денови/недели/месеци во кои овој Клучен
персонал ќе биде ангажиран]

Разбирам дека секое погрешно толкување или пропуст во овој Образец може:
(a)да биде земено во предвид при евалуација на Понудата;
(b) да резултира со мојата дисквалификација од учество во Понудата;
(c)мое разрешување од договорот.
Име на Клучен персонал: [внеси име]
Потпис: __________________________________________________________
Датум: (ден месец година): _______________________________________________
Потпис на овластен претставник на Понудувачот:
Потпис: ________________________________________________________
Датум: (ден месец година): __________________________________
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Опрема
Понудувачот треба да достави соодветни информации за јасно да покаже дека има
капацитет да ги исполни барањата во однос на главната опрема наведени во Сегмент III
(Критериуми за евалуација и квалификација). Треба да се подготви посебен образец за
секој наведен предмет од опремата како и за алтернативната опрема предложена од
Понудувачот. Понудувачот треба да ги обезбеди сите информации кои се бараат подолу,
до највисок можен степен. Полињата означени со ѕвездички (*) ќе се користат за
евалуација.
Тип на опрема*
Информации Име на производителот
за опремата
Капацитет*

Тековна
состојба

Модел и степен на моќност

Година на производство*

Тековна локација

Информации за сегашниот ангажман
Извор

Означете го изворот на опремата
 сопствена  изнајмена  на лизинг  специјално произведена

Следниве информации треба да се достават само за опремата која не е во сопственост на
Понудувачот.
Сопственик

Име на сопственикот
Адреса на сопственикот

Договори

Телефон

Контакт лице и функција

Факс

Телекс

Информации за договори за наем/ лизинг/ производство релевантни за
проектот
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5-63

Организација на градилиште
[внесете информации за организација на градилиште]
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Метод
[внесете Метод]

Сегмент IV –Обрасци на понудата
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План за мобилизација
[внесете План за мобилизација]
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План за градба
[внесете План за градба]

Сегмент IV –Обрасци на понудата
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Стратегии за управување со ЖСЗБСР и Планови за
имплементација
(ЖСЗБСР- ПИ)
Понудувачот треба да достави сеопфатни и концизни Стратегии за управување со
животната средина, здравје, безбедност и социјални работи (ЖСЗБСР) и Планови за
имплементација (ЖСЗБСР-ПИ), како што е наведено во ИП 11.1(h) од Листата со
податоци за понудување (ЛПП). Овие стратегии и планови детално ќе ги опишуваат
активностите, материјалите, опремата, процесите на управување итн. кои ќе ги
спроведува Изведувачот и неговите подизведувачи.
При подготовката на овие стратегии и планови, Понудувачот треба да ги земе во предвид
одредбите од договорот за ЖСЗБСР, вклучувајќи ги и оние кои може да бидат поцелосно
опишани во Условите за изведба на работите опишани во Сегмент VII.
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Кодекс на однесување: Животна средина, здравје, безбедност и
социјални работи (ЖСЗБСР)
КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ
Понудувачот треба да го пополни следниот прашалник на тој начин што ќе го наведе
називот и бројот на соодветниот документ и неговите прилози. Бараниот Кодекс на
однесување кој треба да се пополни и достави од страна на Понудувачот е составен дел
од оваа тендерска документација. Доколку не се достави опис и/или не се достави
соодветната потребна документација, тоа може да резултира во дисквалификација од
понатамошниот процес на евалуација.

#
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

ПОТРЕБНИ ИНФОРМАЦИИ

ОПИС / РЕФЕРЕНТЕН
ДОКУМЕНТ
Проценка и управување со еколошки и социјални ризици и влијанија
Ве молиме наведете копија од (1)
политиките на компанијата за животна
средина и (2) социјалните политики
Ве молиме доставете План за управување
и следење на животната средина и
социјални работи(ПУСЖССР) како што е
наведено во Сегмент VII, којшто
компанијата ќе го спроведе на локациите
на проектот, како одговор на условите за
животна средина, социјални, здравствени
и безбедносни мерки на Работодавачот
Ве молиме наведете детали за сите
акредитации како што се ISO
14001/OSHAS 18001, кои ги поседува
компанијата и / или усогласување со ISO
26000, и / или други национални
стандарди/упатства / формални
иницијативи за социјални / еколошки
одговорности
Ве молиме наведете типична
организациона шема која покажува како
се управува со прашањата од областа на
безбедноста, здравјето, животната
средина, социјалните (вклучувајќи
ангажирање на засегнати страни и
поплаки) и работничките прашањана ниво
на проектна локација, вклучувајќи
управување и следење на подизведувачите
и нивната изведба
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1.5

1.6

1.7

Ве молиме прикажете соодветни
показатели за социјалните и прашањата за
животната средина,во минатите три
календарски години, вклучувајќи:
инцидентни истекувања, испуштања во
животната средина, број на парични казни
од областа на животната средина и/или
прекршочни постапки, број на поплаки на
регистрирани засегнати страни (поделени
по род) и број на регистрирани поплаки од
областа на трудот (поделени по род)
Ве молиме потврдете дека компанијата ги
прочитала и ги разбира условите за
ЖСЗБСР (Сегмент VII), со посебно
внимание на Планот за намалување на
влијанието на ЖСЗБСР за проектот.
Работодавачот бара стоките и услугите да
се набавуваат локално, колку што е
возможно, кога се достапни со ист
квалитет и цена. Ве молиме да покажете
како компанијата ќе го постигне ова,
илустрирајќи преку примери од други
проекти, доколку е соодветно

2.

Услови за работа

2.1

Ве молиме наведете копија од политиката
за здравје и безбедност на компанијата
Ве молиме доставете План за управување
со здравјето и безбедноста како што е
наведено во Сегмент VII којшто
компанијата го спроведува на проектните
локации, како одговор на условите за
животна средина, социјални, здравствени
и безбедносни мерки на Работодавачот
Ве молиме обезбедете соодветни
показатели за здравјето и безбедноста во
минатите три календарски години,
вклучувајќи: (i) работни часови за
периодот, (ii) вкупен број на регистрирани
смртни случаи, (iii) вкупен број на
регистрирани повреди и (iv) вкупен број
на регистрирана фреквенција на
заболувања
Ве молиме детално опишете како
компанијата ќе ги обучува и спроведува
работните практики за безбедност помеѓу
своите вработени лица за овој под-проект

2.2

2.3

2.4
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2.5

Ве молиме опишете како компанијата
планира да го заштити здравјето и
безбедноста на своите работници додека
се наоѓаат на терен (ова може да биде
вклучено во точка 2.2 погоре)
2.6 Ве молиме наведете копија од политиките
за човечки ресурси и механизмот за
поплаки на компанијата и опишете како
тие ќе бидат доставени до сите работници
на самото место за време на
имплементацијата на под-проектот
2.7 Ве молиме наведете детали за тоа како
компанијата ќе се придржува кон
националното законодавство за труд и
вработување; како компанијата ќе води
сметка да не се вработуваат малолетни
лица
2.8 Ве молиме наведете детали како
компанијата ќе управува со еднаквите
можности и недискриминацијата,
проблемите со сексуално вознемирување,
работа на мигранти и намалување на
работната сила за време на
имплементацијата на под-проектот
2.9 Ве молиме опишете како компанијата ќе
дејствува при појава на горенаведените
проблеми кај подизведувач, вклучувајќи
ги и системите за следењеи известување
2.10 Работодавецот бара Изведувачот да има
познавање за минималните стандарди на
работните капацитети на локацијата,
вклучувајќи санитарни услови, пристап до
вода за пиење и сместување утврдени во
Упатството на ИФЦ и ЕБОР „Сместување
за работниците, процеси и стандарди“,
како и условите на Меѓународната
организација на трудот . Ве молиме
опишете како компанијата ќе ги
инкорпорира и исполни овие барања во
под-проектот

3.

Ефикасност на ресурсите и спречување на загадувањето

3.1

Ве молиме опишете како компанијата
вообичаено управува со цврстиот отпад,
опасен и неопасен, отпад од пакување,
итн., генериран при нејзините активности
на проектните локации. До кој степен е во

Сегмент IV –Обрасци на понудата

3.2

3.3

3.4

3.4

3.5

согласност со ПУСЖС на овој подпроект?
Опишете како компанијата обично
управува со отстранување на почвата и
складирање (за подоцнежна повторна
употреба). До кој степен е во согласност
со ПУСЖСна овој под-проект?
Опишете како компанијата обично
управува со појава на бучава на
проектните локации.
До кој степен е во согласност со
ПУСЖСна овој под-проект?
Опишете како компанијата обично се
справува со појавата на прашина на
проектните локации, генерирана од
градежните активности.
До кој степен е во согласност со
ПУСЖСна овој под-проект?
Ве молиме наведете примери на програми
за следење на животната средина кои
компанијата ги извршила на други
работни локации
Ве молиме опишете како вообичаено се
спроведува енергетската ефикасност
преку активностите на компанијата

4.

Здравје и безбедност на заедницата

4.1

Ве молиме опишете како компанијата ќе
се подготви за итни случаи на своите
локации, вклучувајќи ги и оние кои можат
да влијаат врз локалните заедници, како
што се експлозија, несреќа или
истекување.
Ве молиме опишете како компанијата ќе
обучува и ќе обезбеди спроведување на
добри практики за возење меѓу своите
вработени за да се избегнат или
минимизираат влијанијата врз локалната
заедница
Ве молиме наведете кодекс на однесување
во кој се опишуваат очекувањата за
однесувањето на вработените лица и
подизведувачите кога се наоѓаат надвор
од проектната локација и во локалната
заедница
Ве молиме наведете детали за политиката
и мерките за безбедност на компанијата и

4.2

4.3

4.4
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персоналот и за тоа како безбедноста ќе се
спроведува на локациите на овие подпроекти

Останато

Сегмент IV –Обрасци на понудата

Квалификации на Понудувачот
За да се утврдат неговите квалификации за да го изврши договорот во согласност со
Сегмент III, Критериуми за евалуација и квалификација, Понудувачот треба да ги
обезбеди информациите кои се бараат во соодветните Табели со информации дадени
подолу.

5-73

74

Section 4 - Bidding Forms

Образец ELI-1.1: Образец за информации за понудувачот
Датум: ____________________________
Тендер бр. и назив: ___________________
Страна ________ од _______ страни

Назив на Понудувачот:
Во случај на заедничко вложување, назив на секоја од страните:
Фактичка или планирана земја на регистрација на Понудувачот:
[наведете ја земјата на основање]
Година на регистрирање на Понудувачот:
Официјална адреса на Понудувачот [во земјата во која е регистриран]:
Информации за овластениот претставник на Понудувачот
Име:
Адреса:
Телефон/ факс:
Е-маил адреса:
1. Приложени се копии на следниве оригинални документи:
 Документ за интеграција (или еквивалентен документ за основање или
здружување) и/или документи за регистрација на горенаведениот правен субјект,
во согласност со ИП 4.3
 Во случај на ЗВ, писмо со намера за формирање на ЗВ или договор за ЗВ, во
согласност ИП 4.1
 Во случај на субјект во државна сопственост, во согласност со ИП 4.5 документи
кои се утврдува:




правната и финансиска автономија,
работа според принципите на трговското право
Понудувачот не е агенција која е зависна од Купувачот

2. Во прилог се наоѓа организационата листа, листа на бордот на директори и
сопственичките права во компанијата.

Сегмент IV –Обрасци на понудата
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Образец ELI-1.2: Образец за информации за страна
во заедничко вложување (ЗВ)
(да се пополни за секој партнер од ЗВ)
Датум: ____________________________
Тендер бр.и назив:____________________
Страна ________ од _______ страни

Официјален назив на Понудувачот:

Официјален назив на страната во Заедничкото вложување:

Земја на регистрација на страната во ЗВ:

Година на регистрација на страната во ЗВ:

Официјална адреса на страната во ЗВ во земјата во која е регистрирана:

Информации за овластениот претставник на страната во ЗВ
Име:______________________________________
Адреса: ___________________________________
Телефон/факс: _____________________________
Е-маил адреса: _____________________________
1.

Приложени се копии на следниве оригинални документи

 Документ за интеграција (или еквивалентен документ за основање или
здружување) и/или документи за регистрација на горенаведениот правен
субјект, во согласност со ИП 4.3
 Во случај на субјект во државна сопственост, документи кои ја утврдуваат
правната и финансиска автономија, усогласеноста со принципите на трговското
право и отсуството на зависен статус во согласност со ИП 4.5.
2. Во прилог се наоѓа организационата листа, листа на бордот на директори и
сопственичките права во компанијата.
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Образец CON–2: Минати неисполнети договори, нерешени
парници, минати парници
Назив на Понудувачот: _______________________
Датум: _______________________
Назив на партнер во ЗВ: _____________________
Тендер бр. и назив: _____________________
Страна _______ од _______ страни
Неисполнети договори во согласност со Сегмент III, Критериумите за евалуација и
квалификација
 Неисполнување на договор нема од 1-ви јануари [внесете година] назначено во
Сегмент III, Критериуми за евалуација и квалификација, Под-фактор 2.1
 Неисполнети договори од 1-ви јануари [внесете година], назначено во Сегмент
III, Критериуми за евалуација и квалификација, услов 2.1.
Година

______

Неизвршен
дел од
договорот

______

Идентификација на договорот

Идентификација на Договорот:
Име на Работодавачот:
Адреса на Работодавачот:
Предмет на спорот:

Вкупен износ на
договорот
(тековна
вредност,
валута, девизен
курс и
еквивалент во
ЕУР)

___________

Тековни судски процеси, во согласност со Сегмент III, Критериуми за евалуација и
квалификација



Нема тековни судски процеси, во согласност со Сегмент III, Критериуми за
евалуација и квалификација, под-фактор 2.3.



Тековни судски процеси, во согласност со Сегмент III, Критериуми за евалуација и
квалификација под-фактор 2.3, како што се наведени подолу:

Сегмент IV –Обрасци на понудата
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Образец CON – 3: Изјава за мината изведба на аспектите од
животна средина, здравје, безбедност и социјални работи
[Следната табела се пополнува за Понудувачот, секој член на заедничкото вложување и
секој подизведувач]
Назив на Понудувачот: _______________________
Датум: _______________________
Назив на партнер во ЗВ или подизведувач: _____________________
Тендер бр. и назив: _____________________
Страна _______ од _______ страни

Изјава за мината изведба на аспектите од животна средина, здравје,
безбедност и социјални работи
согласно Сегмент III, Критериуми за квалификација, услови
 Нема прекинати или раскинати договори: Работодавач не прекинал или раскинал
договор и/или активирал изведбена гаранција за договор поради непочитување на
условите за заштита на животната средина, здравје, безбедност и социјални работи од
датумот наведен во Сегмент III, Критериуми за квалификација, услови, под-фактор 2.5.
 Изјава за прекинати или раскинати договори: Следните договори за прекинати или
раскинати и/или активирана е Изведбена гаранција од страна на Работодавачот поради
непочитување на условите за заштита на животната средина, здравје, безбедност и
социјални работи од датумот наведен во Сегмент III, Критериуми за квалификација,
услови, под-фактор 2.5. Деталите се опишани подолу:
Година Неизвршен дел
од договорот

Идентификација на договорот

[внесете [внесете износ Идентификација на договорот: [внесете целосен
година] и процент]
назив/број и било која друга идентификација на
договорот]
Име на Работодавачот: [внесете целосно име]
Адреса на Работодавачот: [внесете
улица/град/држава]
Причини за прекинувања или раскинување:
[внесете главни причини]

Вкупен износ на
договорот
(тековна
вредност, валута,
девизен курс и
еквивалент во
ЕУР)

[внесете износ]
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[внесете [внесете износ Идентификација на договорот: [внесете целосен
година] и процент]
назив/број и било која друга идентификација на
договорот]

[внесете износ

Име на Работодавачот: [внесете целосно име]
Адреса на Работодавачот: [внесете
улица/град/држава]
Причини за прекинувања или раскинување:
[внесете главни причини]
…

…

[наведете ги сите договори кои имаат примена] …

Изведбена гаранција активирана од страна на Работодавачот поради причини поврзани
со изведба на аспектите од ЖСЗБСР
Година

Идентификација на договорот

Вкупен износ на
договорот
(тековна
вредност, валута,
девизен курс и
ЕУР еквивалент)

[внесете Идентификација на договорот: [внесете целосен назив/број и било [внесете износ]
година] која друга идентификација на договорот]
Име на Работодавачот: [внесете целосно име]
Адреса на Работодавачот: [внесете улица/град/држава]
Причини за активирање на изведбена гаранција: [внесете главни
причини]

Сегмент IV –Обрасци на понудата
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Образец CCC: Тековни договорни обврски / тековни градежни
работи
Понудувачите и секоја од страните во заедничко вложување треба да обезбедат
информации за нивните тековни обврски согласно сите договори кои им се доделени или
за кои добиле писмо за намери или прифаќање, или за договорите кои се во фаза на
завршување, но за кои допрва треба да се добие нестручна потврда за целосно
завршување на работата.
Назив на
договорот

1.
2.
3.
4.
5.
итн.

Работодавач,
адреса/
телефон/ факс
за контакт

Вредност на
Предвиден
датум на
незавршена
работа (тековно завршување
еквивалент во
ЕУР)

Просечен месечен
фактуриран износ
во последните шест
месеци
(ЕУР месечно)
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Образец FIN – 3.1: Финансиска состојба
Назив на Понудувачот: ______________________
Датум: _______________________
Назив на партнер во ЗВ: _____________________
Тендер бр. и назив: _____________________
Страна _______ од _______ страни
1. Финансиски податоци
Вид на финансиски
информации во (валута
ЕУР)

Историски податоци за претходните ______ години
______________
(износ во националната валута на Работодавачот, девизен
курс, еквивалент во ЕУР)

Година 1

Година 2

Година 3

Податоци од Билансот на состојба
Вкупно средства (ВС)
Вкупно обврски (ВО)
Вкупно капитал/Нето
вредност (НВ)
Тековни средства (ТС)
Тековни обврски (ТО)
Оперативен капитал (ОК)
Податоци од Билансот на успех
Вкупно приходи (ВП)
Вкупно добивка пред
оданочување (ДПО)
Податоци за паричниот тек
Паричен тек од основна
дејност

Година 4

Година 5

Сегмент IV –Обрасци на понудата
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2. Извори на финансирање
Наведете ги изворите на финансирање за да може да се исполнат условите за
готовински тек за тековните работи и идни обврски
Бр.

Извор на финансирање

Износ (ЕУР еквивалент)

1
2
3

3. Финансиски документи
Понудувачот и неговите партнери ќе достават копии од финансиските извештаи/биланси за
________ години, согласно Сегмент III, Критериуми за евалуација и квалификација, подфактор 3.2. Финансиските извештаи:
(a) треба да ја одразуваат финансиската состојба на Понудувачот или партнерот во
заедничкото вложување, а не на сестрински фирми или фирми мајки
(b) треба да бидат ревидирани од независен, овластен ревизор во согласност со
законската регулатива.
(c) треба да бидат целосни, вклучувајќи ги сите забелешки во финансиските извештаи.
(d) треба да одговараат на сметководствените периоди кои се завршени и подложени на
ревизија.
 Приложени се копии од финансиските извештаи11 за ____________години што се
бараат, во согласност со условите

11

Доколку најновите финансиски извештаи се однесуваат на период пред 12 месеци од датумот на понудата, за тоа
треба да постои оправдана причина.
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Образец FIN – 3.2: Просечен годишен обрт од градежни
активности
Назив на Понудувачот: _______________________
Датум: _______________________
Назив на партнер во ЗВ: _____________________
Тендер бр. и назив: _____________________
Страна _______ од _______ страни

Податоци за годишниот обрт (само за градба)
Година

Износ
Валута

[назначете
година]

Девизен курс за
странска валута

Еквивалент во ЕУР

[внесете сума и назначете
година]

Просечен
годишен
обрт од
градежни
активности *
*Види Сегмент III, Критериуми за евалуација и квалификација, под-фактор 3.2

Сегмент IV –Обрасци на понудата
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Образец FIN - 3.3: Финансиски средства
Наведете ги предложените извори на финансирање како ликвидни средства,
нефинансиски имот без оптоварување, кредитни линии и други финансиски средства,
нето тековните обврски, расположливи за покривање на вкупните потреби од готовина за
градба на предметниот договор или договори како што е наведено во Сегмент III,
Критериуми за евалуација и квалификација.
Извор на финансирање
1.
2.
3.
4.

Износ (еквивалент во
ЕУР)
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Образец EXP – 4.1: Општо градежно искуство
Назив на Понудувачот: _______________________
Датум: _______________________
Назив на партнер во ЗВ: _____________________
Тендер бр. и назив: _____________________
Страна _______ од _______ страни

Почетна
Година

Крајна
Година

Идентификација на договорот

Назив на договорот: ________________________
Краток опис на градежните работи изведени од
Понудувачот: _____________________________

Износ на договорот: _______________________
Назив на Работодавачот: ___________________
Адреса: __________________________________
Назив на договорот: ________________________
Краток опис на градежните работи изведени од
Понудувачот: _____________________________

Износ на договорот: _______________________
Назив на Работодавачот: ___________________
Адреса: __________________________________
Назив на договорот: ________________________
Краток опис на градежните работи изведени од
Понудувачот: _____________________________

Износ на договорот: _______________________
Назив на Работодавачот: ___________________
Адреса: __________________________________

Улога на
Понудувачот

Сегмент IV –Обрасци на понудата
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Образец EXP – 4.2(a): Специфично градежно и искуство во
управување со договори
Назив на Понудувачот: _______________________
Датум: _______________________
Назив на партнер во ЗВ: _____________________
Тендер бр. и назив: _____________________
Страна _______ од _______ страни
Број на сличен договор

Информации

Идентификација на договорот
Датум на доделување
Датум на завршување
Улога во договорот

Главен
изведувач


Партнер во
ЗВ


Менаџер
изведувач


Вкупен износ на договорот

ЕУР*

Ако сте партнер во ЗВ или
подизведувач, наведете го
учеството во вкупниот износ на
договорот

*

Име на Работодавачот:
Адреса:
Телефон/факс:
E-мејл:

Подизвед
увач
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Образец EXP – 4.2(a) (продолжува)
Специфично градежно и искуство во управување со договори
(продолжува)
Број на сличен договор
Опис на сличноста во согласност
со под-фактор 4.2(a) од Сегмент
III:
1. Износ
2. Физичка големина на
потребните работи
3. Комплексност
4. Методи/ Технологија
5. Стапка на производство за
главните активности
6. Други карактеристики

Информации

Сегмент IV –Обрасци на понудата
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Образец EXP – 4.2(b): Градежно искуство во главните
активности
Назив на Понудувачот: _______________________
Датум: _______________________
Назив на партнер во ЗВ: _____________________
Име на подизведувачот12 (согласно ИП 34.2 и 34.3): ______________________
Тендер бр. и назив: _____________________
Страна _______ од _______ страни
Име на подизведувачот (согласно ИП 34.2 и 34.3): ________________
Сите подизведувачи за главните активности мора да ги пополнат информациите во овој
образец согласно ИП 34.2 и 34.3 и Сегмент III, Критериуми за квалификација, подфактор 4.2
1.

Главна активност број еден: ________________________

Информации
Идентификација на договорот
Датум на доделување
Датум на завршување
Улога во договорот

Главен
изведувач


Партнер
во ЗВ


Вкупен износ на договорот

Количина (обем, стапка на
производство, доколку има
примена) изведена во рамки на
договорот, годишно или за дел од
годината
Година 1
Година 2
Година 3
Година 4

12

Доколку има примена.

Менаџер
Подизведувач
изведувач


ЕУР

Вкупна
количина од
договорот
(i)

Процент на учество
(ii)

Реална
изведена
количина
(i) x (ii)
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Назив на Работодавачот:
Адреса:
Телефон/факс
E-мејл:

Информации
Име на Работодавачот:
Адреса:
Телефон/факс
E-мејл:

2. Активност бр. два
3. …………………

Информации
Опис на главните активности во
согласност со под-фактор 4.2(б) од
Сегмент III:

Сегмент IV –Обрасци на понудата

Сегмент V – Квалификувани држави

Квалификуваност за обезбедување на стоки, работи и услуги при набавки
финансирани од Банката

Во однос на ИП 4.7 и 5.1, за информација на Понудувачите, во овој моментот, фирмите,
стоките и услугите од следните земји се исклучени од оваа тендерска постапка
Според ИП 4.7(a) и 5.1:“ниедна”.
Според ITB 4.7(b) и 5.1:“ниедна”

5-89

1-90

Сегмент VI. Политика на Банката – Постапки на измама
и корупција
Упатство за набавка на добра, работи и неконсултантски услуги во рамки на IBRD
заеми и IDA кредити & грантови од страна на Заемопримачи на Светска Банка од
јануари 2011 година.
“Измама и корупција:
1.16 Банката бара од Заемопримачите (вклучувајќи ги корисниците на заеми од Банката),
како и од понудувачите, набавувачите, изведувачите и нивните претставници,
подизведувачите, консултантите, вршителите на услуги или добавувачите како и
останатиот персонал да ги следат највисоките етички стандарди во текот на
набавката и извршувањето на договори финансирани од Банката13. Во поглед на ова
Банката:
(a)

13

14

15

16

17

ги дефинира, за целите на овие одредби, термините дадени подолу:
(i)

„постапка на корупција” се однесува на понудување, примање или барање,
директно или индиректно на било каква работа од вредност за да се влијае
врз работата на друга страна;14

(ii)

„постапка на измама” се однесува на погрешно претставување или
испуштање на факти со кое целно или не се наведува страната да верува
дека ќе има финансиска или друг вид на добивка или дека може да го
избегне извршувањето на обврската;15

(iii)

„тајна постапка” се однесува на план или спогодба помеѓу две или повеќе
страни, креирана за постигнување на несоодветна цел, вклучувајќи и
несоодветно влијание врз дејствата на другата страна;16

(iv)

„принудна постапка” се однесува на повреда или закана со повреда,
директно или индиректно, на лица или нивна сопственост за да се
изврши несоодветно влијание врз дејствата на тие страни;17

Во овој контекст, какви било активности со кои се сака да се постигне неадекватна предност при
постапката за набавка или извршувањето на договорот се сметаат за несоодветни.
„Друга страна" се однесува на јавно службено лице вклучено во постапката за набавка или
извршувањето на договорот. Во овој контекст, "јавно службено лице" вклучува вработени лица во
Светска банка и вработените во други организации кои се дел од носење или разгледување на одлуки за
набавки.
„Страна" се однесува на јавно службено лице; термините „добивка" и „обврска" се однесуваат на
постапката за набавка или извршувањето на договорот; и „погрешно претставување или испуштање на
факти" има за цел да влијае врз постапката за набавка или извршувањето на договорот.
„Страни“ се однесува на учесници во постапката за набавка (вклучувајќи ги и јавните службеници) кои се
обидуваат сами или преку трето лице или субјект кој не учествува во процесот на набавката да ја
поттикнат конкуренцијата или да ги воспостават цените на понудите на вештачко, неконкурентно ниво,
или се запознаени со меѓусебните цени и останатите услови од понудите.
„Страна” се однесува на учесник во постапката за набавка или во извршувањето на договорот.
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(v)

18

19

„опструктивна постапка“ се однесува на:
(aa)

намерно уништување, фалсификување, измена или прикривање на
докази коишто се важни за истрагата или давање лажни изјави
пред органите на истрагата со цел материјално попречување на
истражувањето на Банката за утврдување на наводите за
извршена корупција, измама, присила или тајна соработка; и/или
закана, малтретирање или заплашување на било која страна со цел
да се попречи обелоденувањето на сознанија за прашања
релевантни за истрагата или за водењето на истрагата; или

(bb)

дела извршени со умисла за значително да се попречи
остварувањето на правото на Банката на инспекција и ревизија
предвидено со под-клаузулата 1.16 (e) во понатамошниот текст.

(b)

ќе одбие предлог за доделување доколку се утврди дека Понудувачот кој е
предложен за доделување, или било кој од неговите вработени лица,
претставници, или неговите подизведувачи, консултанти, вршители на услуги,
добавувачи и/или нивниот персонал директно или преку посредник е вмешан во
постапка на корупција, измама, тајна, принудна или опструктивна постапка при
конкурирање за Договор;

(c)

ќе ја поништи постапката на набавка и ќе откаже дел од заемот алоциран за
одреден договор ако утврди дека претставниците на Заемопримачот или
корисникот на заемот се вмешани во постапка на корупција, измама, тајна или
принудна постапка во текот на набавката или извршувањето на тој договор, без
Заемопримачот да преземе навремени и соодветни дејства задоволителни за
Банката за да ги поправи овие ситуации при нивното настанување, вклучувајќи
и ненавремено информирање на Банката во моментот кога дознале за таквите
дејства;

(d)

ќе санкционира фирма или поединец, во согласност со процедурите за
санкционирање на Банката18, јавно прогласувајќи ја таа фирма или поединец за
неквалификувани на неодредено или одредено време: (i) за доделување на
договор финансиран од Банката, и (ii) за да биде номинирана19;

Една фирма или поединец може да бидат прогласени за неквалификувани за да им биде доделен договор
финансиран од Банката после: (i) извршувањето на процедурите на Банката во согласност со
процедурите за санкционирање доколку меѓу другото има: (i) заедничко исклучување договорено со
останати Меѓународни финансиски институции, вклучувајќи и Мултилатерални банки за развој; и преку
спроведување на постапките за административи санкции во постапките за јавна набавка на групацијата
на Светска банка за измама и корупција и (ii) како резултат на привремена суспензија или рана
привремена суспензија во врска со тековни санкциони постапки. Види фуснота 14 и став 8 од Амандман
1 на овие Упатства.
Назначен подизведувач, консултант, производителот или добавувачот или вршител на услуги (различни
имиња се користат во зависност од тендерската документација) е оној кој е: (i) вклучен од страна на
Понудувачот во претквалификационото аплицирање или понуда зашто има клучно искуство и знаење
кои се земаат во предвид при оценувањето на претквалификационото аплицирање или понудата; или (ii)
назначен од страна на Заемопримачот.
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(e)

ќе има право да побара вклучување на одредба во тендерската документација и
во договорите финансирани со заем од Банката со која понудувачите,
набавувачите и изведувачите и нивните подизведувачи, претставници, вработен
персонал, консултанти, вршители на услуги или добавувачи ќе и дозволат на
Банката да ги прегледа нивните сметки и записи и други документи поврзани со
поднесувањето на понуди и изведба на договор и да ги даде истите на ревизија
кај ревизори назначени од Банката.”
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Сегмент VII – Услови за изведба на работите

Спецификации
Еквивалентни стандарди и кодекси
Секаде каде што во Договорот се упатува на одредени стандарди и кодекси кои треба да бидат исполнети
во однос на производите и материјалите кои треба да бидат доставени и работата која се извршува или
тестира, ќе се применуваат одредбите од најновата тековна верзија или ревидираната верзија на
релевантните стандарди и кодекси кои се во сила, доколку поинаку не е наведено во Договорот. Онаму
каде што таквите стандарди и кодекси се национални или се однесуваат на посебна земја или регион, ќе
бидат променети други конзистентни стандарди кои обезбедуваат еднакви или повисоки стандарди за
квалитет и кодекси кои се предмет на разгледување и писмена согласност од страна на Менаџерот на
проектот. Разликите помеѓу утврдените стандарди и предложените алтернативни стандарди ќе бидат
целосно опишани во писмена форма од страна на Изведувачот и поднесени до Менаџерот на проектот
најмалку 28 дена пред датумот кога Изведувачот сака да ја добие согласноста од Менаџерот на проектот.
Во случај кога Менаџерот на проектот ќе утврди дека предложените промени/отстапувања не
обезбедуваат еднаков или значително повисок квалитет, Изведувачот ќе ги почитува назначените
стандарди.

1. ОПИС НА ПРОЕКТОТ
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1.1Опис на проектот
Проектот се состои од два под-проекти класифицирани како:
Подпроект 1. Реконструкција на постојни улици 3, 4 и 5 во н.м. Црнилиште и
Подпроект 2. Реконструкција на коритото на постојниот одводен канал (суводолица) во н.м.
Црнилиште заедно со пешачки патеки
1.2 Опис на техничкото решение
Улиците, кои се предмет на овој проект се всушност постоечки земјени улици низ населеното место
Црнилиште, кои служат како единствен пристап до сите објекти. Граѓаните се соочуваат со вистински
проблем во одвивањето на секојдневниот живот, како и нивните стопански активности.
Определени се локациите и протегањето на улиците, каде што веќе постојат земјени делници. Улиците се
ограничени од куќите и нивните огради, со што се наметнати техничките карактеристики, односно
широчината на улиците.
Проектот вклучува технички решенија за Реконструкција на улици 3, 4 и 5 во н.м.Црнилиште и
Реконструкција на коритото на постојниот одводен канал (суводолица) во н.м. Црнилиште заедно со
пешачки патеки.
Неопходната техничка документација за изведба е изготвена согласно Законот за градење и обезбедени
се сите потребни добренија и добиено е Одобреније за реконструккција на улиците и суводолицата (
повремен водотек ) чекори во процесот на обезбедување на дозволи, како:
-

Обезбедена е техничка документација на ниво на Основен проект, согласно Деталниот
урбанистички план, вклучувајќи и обезбедување на соодветно геодетско мерење;

Основен проект за Реконструкција на улици 3, 4 и 5 во
н.м.Црнилиште

,,МГ Проект,, Скопје

Основен проект за Реконструкција на коритото на постојниот
одводен канал (суводолица) во н.м. Црнилиште заедно со ,,МГ Проект,, Скопје
пешачки патеки.
,,Хидро Градежен
Ревизија на Основен проект Реконструкција на улици 3, 4 и 5
Инженеринг,, Скопје
во н.м.Црнилиште
Основен проект за Реконструкција на коритото на постојниот ,,Хидро Градежен
одводен канал (суводолица) во н.м. Црнилиште заедно со Инженеринг,, Скопје
пешачки патеки.
Одобренија за реконструкција на улиците и коритото
Општина Долнени
издадени се на основа на ревидираните Основни проекти
Подпроект 1. : Реконструкција на постојни улици 3, 4 и 5 во н.м. Црнилиште
- Постоечка состојба на улиците
Улиците 3,4 и 5 се постојни улици кои водат низ центарот на н.м.Црнилиште, истите се тампонирани но
во текот на експлоатацијата се оштетени. Улиците и покрај редовното одржување се во релативно лоша
состојба. Што се однесува на труповите на улиците, тие се целосно стабилизирани и не се очекуваат
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деформации на истите при нивното реконструирање. Во текот на експлоатацијата на улиците, утврдено е
дека овие улици со својата широчина одговараат на својата намена и не е потребно нивно проширување.
- Концепсија на техничкото решение
Со концепцијата на техничкото решение се предвидува ископ на стариот тампон , поставување на нов
тампонски слој со д=30 см и целосно асфалтирање со слој од асфалт БНХС-16 со ширина од 3,50 m и
дебелина од 7,0 сm, со поставување на улични рабници 18/24/100 од едната страна и формирање на
стабилизирачка банкина од другата страна на улицата со ширина од 0.75 м и дебелина с=7 см.
- Проектни елементи на улиците
Проектот е изработен според следните услови и барања:
- Сметковна брзина од 30км/час
- Ширина на коловозот на делниците за реконструкција, за улиците 3, 4 и 5 од 3,5м
- Максимално е запазен постојниот нагиб
- Попречен нагиб минимум 2,5%
- Преодни кривини нема
- Проширување нна кловозот во кривините НЕ
Основниот проект е изработен во согласност со прописите за проектирање на улиици и патишта во
населени места и важечките закони од областа на патниот сообраќај.
Применетите елементи на хоризонталното и вертикалното решение на улиците ги задоволуваат бараните
возно - динамичките, визуелно - естетските и геометриско - конструктивните карактеристики за улици од
овој ранг. При изработка на проектот земени се во предвид просторниот и урбанистичкиот план во
регионот.
- Хоризонтално решение
Ситуационо - хоризонтално решение на улиците дадено е во разработена ситуација во Р=1:1000. Се
избегнува навлегување во приватниот имот т.е не се врши експропријација на земјиштето. Трарасите на
улиците се водат по постоечките траси без да се предизвикуваат проблеми од аспект на
експропријација. Со оглед на тоа дeкa постоечките улици се изведени без преoдни кривини , на
новопроектираните траси присутни се мали отстапувања, но истите се во рамките на постоечките
површини од коловозите .
Улица 3 : На улица 3 се предвидени осум хоризонтални кривини, кои се со радиус од 23,69м до 132,29м.
Ширината на улицата е константна и изнесува 3,50м. Должината на делот од улица „3“ кој се обработува
во овој проект изнесува 433,96 м .
Улица 4 : На улица 4 се предвидени пет хоризонтални кривини, кои се со радиус од 39.76 м до 60.88м.
Ширината на улицата е константна и изнесува 3,50 м. Должината на делот од улица “4“ кој се обработува
во овој проект изнесува 212.50 м .
Улица 5 : На улица 5 се предвидени три хоризонтални кривини, кои се со радиус од 32.62 м до 104.50м.
Ширината на улицата е константна и изнесува 3,50 м, а должината на делот од улица “5“ кој се
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обработува во овој проект изнесува 147.80 м.
- Вертикално решение
Нивелетското вертикално решение на улиците е изработено во надолжниот профил во Р=1:100/1000.
Нивелетата на улиците е одредена во согласност со веќе усвоениот критериум т.е новопроектирана
нивелета да ги прати нивелетите на постојните улици, минимални земјани маси (економски критериум)
и избегнување на експропријација на земјиштето.
Улица 3 : По целата должина на улица 3 присутни се седум вертикални кривини. Вертикалниот наклон
по должина на трасата е променлив и се движи од 0, 07% до 3.41%.
Улица 4 : По целата должина на улица 4 присутна е една вертикална кривина. Вертикалниот наклон по
должина на трасата е променлив и се движи од 0.85% до 2.26% .
Улица 5 : По целата должина на улица 4 нема вертикални кривини. Вертикалниот наклон по должина
на трасата e 1,98% .
-

Одводнување

Одводнувањето на коловозот е овозможено со надолжни и попречни наклони, водата од коловозната
површина ќе се излева на постоечките површини исто како и досега.
- Коловозна конструкција
Коловозната конструкција на улиците е димензионирана врз база на процена на сообраќајното
оптоварување. Усвоена е следна коловозна конструкција:
- долна носива подлога: тампон слој со д =30 см
- горна носива подлога: за коловозот асфалтен слој БНХС-16 со д = 7 см
Оваа коловозна конструкција се однесува по целата должина и широчина на улиците.
-

Карактеристични попречни профили

Вертикалното решение на улиците пренесено на конкретните теренски услови, резултира со напречни
профили изработени во размер Р=1:100. За попречните профили пресметани се сите потребни елементи
за изработка на предмерот.
-Ширина на коловозот на улица 3 од км 0+000 до км0+436.96 м изнесува б= 3,50 м.
-Ширина на коловозот на улица 4 од км 0+000 до км0+212.50 м изнесува б= 3,50 м.
-Ширина на коловозот на улица 5 од км 0+000 до км 0+147,80 м изнесува б=3,50 м
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Слика 4. Геодетска ситуација улици
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Слика 5. Хоризонтално решение улица 3
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Слика 6. Хоризонтално решение улица 4

Слика 7. Хоризонтално решение улица 5

Слика 8. Надолжен профил улица 3
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Слика 9. Надолжен профил улица 4
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Слика 10. Надолжен профил улица 5
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Слика 11. Карактеристичен попречен пресек за улици 3, 4 и 5
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Подпроек
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т 1. : Реконструкција на коритото на постојниот одводен канал (суводолица) во н.м. Црнилиште
заедно со пешачки патеки
Со Проектот е предвиден трапезен напречен пресек на коритото со соодветен нагиб на косините при
што во предвид е земен и заштитен појас од двете страни на коритото со соодветна ширина, каде ќе се
изведат пешачки патеки од павер елементи со ширина од по 2 м. По должината на патеките е
предвидено и поставување на урбана опрема (канти за отпадоци, клупи за седење и др.) : Регулација на
коритото ќе се изведе на следен начин:
Ископ на постојното корито со утовар и транспорт на вишок на материјал на депонија, планирање на
дното на коритото,
- Поставување на геотекстил на дното и на косините на каналот со тежина од 300гр/м² и
дебелина поголема од 2,5мм.
- Над геотекстилот ќе се постави тампон со дебелина од 15цм и со зрна не поголеми од 5см.
- Над тампонот ќе се изработи армирано-бетонска плоча со МБ30 со дебелина од 10 цм, со
појачувања од левата и десната страна од долната страна и со поставување на арматурна мрежа Q335.
- Ќе се постави фугебанд трака за спојот на бетонски површини кои се бетонираат во различни
периоди (спој на нов со стар бетон).
-Ќе се вгради камен врз подлога од бетон ( на дното и косините) со дебелина 25цм со обработка на
фугите како завршен слој.
-Тротоарите/патеките ќе се изведат од павер елементи со димензии 40/40/5цм (дво - колоритни
плочки), заедно со бетонски рабници 6/20/100цм врз претходно подготвена подлога од песок со дебелина
5цм и тампон со дебелина од 20цм.
Урбаната опрема: канти за отпадоци, клупи за седење и др. да ќе биде по избор на Инвеститорот.
Хортикултурно ќе се уреди просторот помеѓу пешачките патеки и ново изградените улици со
поставување на зеленило и дрвја.
Добиените податоци за голема вода и геодетските мерења се основа за димензионирање на
коритото на одводниот канал и избор на техничко решение. Врз основа на овие податоци извршено е и
димензионирање на уреденото корито и на крај е направена контролна пресметка за да се добие проток
на корито од 31,22 м³/сек. Пресметките се извршени за рамномерно течење во отворени корита.
Должината на делот од коритото кој е предмет на реконструкција изнесува 347.51м, за проток од 31,22
м³/сек усвоени се следните димензии на коритото на одводниот канал:
- Ширина на дното б=2м
- Ширина на водно огледало В1=5м
- Површина на напречен пресек Ф=5,25м²
- Хидрауличен радиус Р=0,85
- Наквасен обем О=6,24м
- Надолжен наклон на корито и=2,15%
- Наклон на косините м=1:1
- Коефициент на рапавина н=0,022
- Шезиеф коефициент ц=44
- Длабочина на вода во коритото Н=1,5

Сегмент IV– Обрасци на понудата

Сегмент IV– Обрасци на понудата

Сегмент IV– Обрасци на понудата

Сегмент IV– Обрасци на понудата

Сегмент IV– Обрасци на понудата

Сегмент IV– Обрасци на понудата

Сегмент IV– Обрасци на понудата

Сегмент IV– Обрасци на понудата

Сегмент IV– Обрасци на понудата

Сегмент IV– Обрасци на понудата

1.4 Техничка специфкација и начин на изградба
- Обележување и осигурување на траса
Пред започнување на градежните работи предвидени со овој проект, како прво што треба да се направи е
обележување и осигурување на трасата и обновување (по потреба) на оперативниот полигонски влак по
хоризонтални и вертикални големини. Ова треба да се направи врз основа на геодетскиот проект кој е
даден во посебна книга, а е составен дел од овој проект.
- Долен строј
Оваа работа го опфаќа површинскиот одкоп на хумусот извршен кај ископ во широк откоп на трасата и
во позајмиштата, како и под насипите со различни дебелини и негово префрлување и транспорт во
постојана или привремена депонија. Во согласност со проектот, односно според барањата на Надзорниот
орган. Ископ на земја во широк одкоп на траса и позајмишта опфаќа сите широки откопи, за сите видови
земјан материјал, кои се предвидени со проектот заедно со одвоз, односно туркање на ископаниот
материјал во насипи, депонии или во депонии за разни потреби, според намената како материјалот ќе се
употребува при изведување на работите. Во тие работи се вклучени сите откопи на засеци, усеци,
позајмишта, корекција на водотеци, девијација на патишта како и широки откопи при изведување на
објектите. Сите откопи треба да се извршат според профилите и висинските коти, со нагиби дадени во
проектот, односно според барањата на надзорниот орган, земајќи ги во предвид геотехничките
карактеристики на ископаниот материјал, како и бараните особини за наменската употреба на
ископаниот материјал.
-Изработка на подтло
Подтлото претставува природна почва на која се врши темелење (изработка) на насип. Работата опфаќа
набивање, евентуално раскопување поради сушење или квасење на природната почва во дебелина која е
определена со проектот, приближно околу 30 см.
Контрола на квалитетот на материјалот да се врши според стандардите: МКС У.Б1.010/79; 012/79;
014/88; 016/92; 018/80; 020/80; 024/68; 038/68 и МКС У.Е1.010/81, а контрола на квалитетот на
уградување на материјалот според стандардите МКС У.Б1.010/79; 012/79; 016/92 и 046/68.
- Изработка на насип
Оваа работа го опфаќа насипањето, разастирањето, грубото односно фино планирање, навлажнувањето
или сушењето и збивањето на материјалот во насипот, според димензиите одредени во проектот. Во
насипите не смеат да бидат вградени органски отпадоци, корени, грмушки, односно материјал кој со
време поради биохемиското дејство би ги променил своите механичко-физички особини.
Материјалот за изработка на насип може да се добие од усеците на трасата или од позамјмиштата.
Прописите по кои се врши контрола на квалитетот на материјалот кој се употребува за изработка на
насипите даден и во стандардите (МКС У.Б1.010/79; МКС У.Б1.012/79; МКС У.Б1.014/88 и др.). При
испитување подобност на материјали за изработка на насип, да се извршат испитувања на секој усек и
позајмиште, како и при секоја промена на материјалот. Опитите треба да се извршат за секоја врста на
материјал, односно по налог на надзорниот орган. Контролата на квалитетот при вградувањето треба да
се врши према пропишаните прописи како: МКС У.Б1.010/79; МКС У.Б1.012/79; МКС У.Б1.016/92 и
МКС У.Б1.046/68.
- Изработка на насип од земјан материјал
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Имајќи ги во предвид карактеристиките на материјалот кој се зема од ископите, насипите да се градат во
слоеви со дебелина на слојот максимум 30 см.При вградување на слоевите, на истите треба да им се даде
попречен наклон од 4% како би се овозможило природно одводнување.
Контролата на квалитетот на изведување на насипите да се спроведува по следните стандарди: МКС
У.Б.010/79; 012/79; 016/92; 018/90; 024/68; 038/687; МКС У.Е1.010/81; МКС У.Е8.010/81.
- Изработка на постелица
Планирање на долниот строј опфаќа фино планирање и нивелирање на завршниот слој на насипот со
набивање до потребна збиеност и контрола на квалитетот и рамноста.
Контрола на квалитетот на постелката да се спроведува според стандардите: МКС У.Б1.010/79; 012/79;
014/88; 016/92' 018/80; 020/80; 024/68; 022/68; 026/68; 030/92; 038/68; 040/68; 042/59.Класификација на
материјалот за постелка да се изврши според УСЦС и ААЦХО класификација и Касаграндеов дијаграм
на пластичност.
Нивелетата на постелката да се изработи според котите од проектот со точност од 2 см. Отстапување од
рамноста измерена со летва од 4 м. да не е поголемо од 20 мм.Во ископите каде што ЦБР-от е помал од
8% да се изврши замена на материјалот со дебелина на слој од 40 см. чиј лабараториски ЦБР е поголем
од 20%.
Контрола на квалитет на вградениот материјал за постелка да се спроведе по следните стандарди: МКС
У.Б1.010/79; 012/79; 014/88; 016/92; 046/68.
-Хумузирање на косини (по проект)
Опфаќа заштита на косините на усеците и насипите и ерозивните површини со хумузирање, затревување
и садење на соодветните видови шибје, односно хумузирање и затревување на банкините и зелениот
појас, според проектот. Треба да се употреби активен хумусен материјал, кој го гарантира траењето на
растенијата.
-Горен строј
Изработка на тампонски слој од дробен камен опфаќа набавка, вградување и набивање на материјалот.
Тампонскиот слој да се изработи од дробен агрегат и тоа во еден слој од 30 см. Истиот треба да ги
задоволи сите критериуми потребни за квалитетна изработка на коловозна конструкција. Контролата на
квалитетот на материјалот да се спроведува во согласност со следните стандарди: МКС Б.БО.001/84;
Б.Б8.012/87; Б.Б8.010/80; 030/86; 032/80; 031/82; 036/82; 039/82; 047/87; 035/84; МКС У.Б1.018/80;
- Изработка на битуменизиран носив слој
Технологијата опфаќа произведување асфалтна мешавина по жешка постапка во асфалтна база.
Контролата на квалитетот на влезните компоненти, асфалтната мешавина и вградениот асфалт се
спроведуваат според стандардите МКС У.Е9.021/86. Сите влезни компоненти кои се добиваат како
фабрикувани мора да поседуваат атест за квалитетот. Отстапување на напречниот наклон смее да биде
мах.0,4%. Отстапување во дебелината на слојот е регулирано во точка 10.4 од МКС У.Е9.021.
- Изработка на битуменизиран носив слој
Технологијата опфаќа произведување асфалтна мешавина по жешка постапка во асфалтна база.
Контролата на квалитетот на влезните компоненти, асфалтната мешавина и вградениот асфалт се
спроведуваат според стандардите МКС У.Е9.021/86. Сите влезни компоненти кои се добиваат како
фабрикувани мора да поседуваат атест за квалитетот. Отстапување на напречниот наклон смее да биде
мах.0,4%. Отстапување во дебелината на слојот е регулирано во точка 10.4 од МКС У.Е9.021.
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Пресметка на количините на земјени маси за реконструкција на постоечкото корито на
одводниот канал
стационажа
км
0+000,00
0+019,88
0+045,18
0+069,98
0+092,93
0+101,05
0+123,55
0+140,65
0+158,34
0+168,31
0+184,86
0+197,89
0+211,97
0+229,66
0+246,18
0+274,61
0+292,82
0+314,13
0+347,51

растојание
м
0,00
19,88
25,30
24,80
22,95
8,12
22,50
17,10
17,69
9,97
16,55
13,03
14,08
17,69
16,52
28,43
18,21
21,31
33,38

ископ
м2
6,20
6,40
7,15
7,86
5,94
6,34
3,78
3,03
3,32
4,92
3,42
5,92
3,25
2,73
4,73
5,44
4,93
6,66
6,77
Вкупно:

ископ
м3
/
125,24
171,41
186,12
158,36
49,86
113,85
58,23
56,17
41,08
69,01
60,85
64,56
52,89
61,62
144,57
94,42
123,49
224,15
1855,86

1.5 Општи барања при изведба на работите
Во текот на изградбата на објектот се предвидуваат мерки и нормативи за создавање на безбедни услови
за заштита на работниците при работа. Безбедни услови при работата се остварени ако не можат да
настанат повреди и други здравствени оштетувања на работниците, освен во случај на дејствување на
виша сила. Со Правилник за здружување, работниците во работните организации, прашањата од
заеднички интерес за заштита при работа ги уредуваат на единствен начин за целата работна
организација, па се должни на истите да се придржуваат при извршување на работата. Работниците во
работната организација исто така се должни да ја организираат заштитата при работа. Мерките и
нормативите за заштита при работа се определени со прописи донесени врз основа на одредбите од
Законот за заштита при работа - (Службен весник на СРМ бр. 45/1973 година) на кои работниците во
работните организации се должни да се придржуваат при работата.
Опасностите на градилиштето се многубројни и до несреќа може да дојде лесно ако работите се
изведуваат невнимателно. Опасностите се предизвикуваат поради невнимание при сопствената работа
или од невнимание при работа на другиот. Затоа е неопходно да се согледаат сите можности кои можат
да предизвикаат опасност, а кои треба да се отклонат благовремено. Ако при работата се превземаат
потребните мераки за заштита, можностите за несреќни случаи се сведуваат на минимум или потполно
се избегнуваат.
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За сигурност при работа, неопходно е познавање на квалитетот и особините на материјалот со кој што се
работи, како и познавање на основните закони на статиката. Заштитата на работа бара избегавање на
секаков ризик во однос на “штедење” на материјали при земјаните ископи. Ако на градилиштето се
наиде на инсталации од гас, електрика, вода или други инсталации, ископот мора да се врши и под
надзор на стручното лице од страна на организациите што ги одржуваат тие инсталации. Пред вршењето
на ископ на земја или чистење на земја од затрпаните јами, бунари, канали и друго, мора предходно да се
провери дали евентуално има штетни, запаливи или експлозивни гасови. Ако ископот се врши со
минирање, работите мораат да се изведуваат според важечките прописи за минирање.
Пред почетокот на работата на ископот на земја, а секогаш по временски непогоди, мразеви или топење
на снег и мраз, раководителот мора да ја прегледа состојбата на работите и да превземе мерки против
обрушување на земјата.
- Осигурување на градилиштето од околината
Сите работни организации кои ги изведуваат работите од обласна на градежништвото должни се да
постават ограда околу градилиштето, односно на друг начин да ги осигураат границите на градилиштето,
како обврска на осигурање на градилиштето према околината. Потреба од изградба на ограда околу
градилиштето има заради тоа што луѓето кои се движат во близина на градилиштето или низ еден негов
дел можат да се повредат бидејќи не се доволно запознати со изворот на опасностите. Ако градилиштето
опфаќа голем комплекс од земјиште така да не е можно да се огради целото подрачје на градилиштето,
како што е случајот со комунална дејност од водовод и канализација, патишта, озеленување и др, се
оградуваат само оние делови на градилиштето каде што постои можност за попречување на работата
работата, или опасност од отуѓување на материјали, машини, алат, инвентар, потоа на места каде што се
движат луѓе, а можат лесно да бидат повредени. Ограда околу градилиштето може да биде изведена
како:
- Ограда од плетена или бодликава жица.
- Монтажна ограда.
- Сместување и исхрана на градилиштето
Работната организација која што ги изведува работите должна е да обезбеди смештај на работници, било
да е таа вон од седиштето на организација или во седиштето на организација каде што ги изведува
работите, а за самци да обезбеди обект за смештај. Гардероби на градилиште се поставуваат за
пресоблекување и повремено загревање на работниците. Овие гардероби воедно преставуваат и
склониште за работниците во случај на времени непогоди. Гардеробите се обично монтажни и се
поставуваат на места каде не постои опасност од поплави, одрон од земја или камења, на терен кој што
не е мочварен, и добро е пристапен. За секој работник мора да се обезбеди 0,7 м2 површина на под. Во
просторијата треба да има вешалки или гардеробни ормари. Потребно е истите секој ден да се чистат и
освежуваат, а зиме мора да бидат загревани. Во истата барака се предвидува одделна просторија за
исхрана.
- Санитарни објекти на градилиштет
На секое градилиште мора да има обезбедено умивалници и санитарни објекти.
- Организација на прва помош на нградилиштето
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На секој објект мора да има оспособени работници за давање на прва помош. Во случај на повреда или
болест на работникот му се укажува прва помош и тогаш се пренесува во најблиска здравствена
установа. Материјал и опрема за давање на прва помош. На градилиште мора да постои ормарче за прва
помош со сите потребни материјали според прописите. Ормарот треба да биде сместен во канцеларијата
на работоводителот кај кого се наоѓа воедно и клучот од ормарчето. Ормарчето треба да е офарбано со
бела боја и означено со црвен крст, а на ормарот треба да биде испишано следното: Адреса на
најблискиот лекар (евентуално телефонски број). Адреса и телефонски број на најблиска здравствена
станица како и имиња на работници оспособени за давање на прва помош. Покрај ормарчето за давање
на прва помош се поставаат соодветни носила подесени за пренесување на повредените работници.
- Уредување и комуникација во градилиштет
Патиштата за премини и транспорт со колички по градилиштето се уредуваат такада се заобиколуваат
сите препреки отворени јами или канали. Овие стази треба да сепоравнати, и по нив ќе се движат рачни
колици. Во случај да е расквасен теренот се ставаат мосници кои се споени “на сочелување”. Стазата
мора на најтесно место да има ширина на јапонери со додаток од 30 см од двете страни. Патиштата
односно стазите за премин на луѓето и работници, како и транспортот на теренот, на места каде ќе
наидат на канали и ровови за електро каблови, водоводни или каналски мрежи или истите за темели на
објекти, на тие места се оставаат премини од мосници. Ширината на преминот не смее да биде помала од
60 см. Потребно е да се направи од споени мосници меѓусебно поврзани со попречни летви од долната
страна. Ако е длабина на ровот поголема од 1,0 м на преминот од мосницата од двете страни се става
заштитна ограда со висина од најмалку 1,0 м. Коси премини односно рампи се поставуваат на места каде
што треба да се совладаат висински разлики. Вакви премини се прават во се према барањата за премини
преку канали и ровови односно со споени мосници со ширина најмалку од 60 см. Премиите не смеат да
имаат поголем нагиб од 40% од горната страна на преминот се ставаат попречни летвици со димензии
4,8 х 2,4 см на растојание од 30 до 35 см. Патиштата на градилиштето се делат на: Патишта за транспорт
на материјали на градилиштето, односно улици треба да се користат така да возилата имаат кружно
движење, за да се спречи опасно возење назад и вртење на коли на неподесени места. Патиштата за
работа ноќе мораат да бидат осветлени, а исто така потребно е да бидат поставени сообраќајни знаци за
соодветно движење како што се: намалување на брзина информативни знаци и др. Брзината на
движењето на возилата на градилиштето се ограничува на 10 км. час. Утоварно-истоварни површини се
сметаат оние места каде се врши било каков претовар како што се: депонија на песок, складиште на
оплата, депонија на шљунак, складиште на арматура, складиште на алат и опрема. При утоварноистоварните површини манипулативниот простор мора да биде широк најмалку 100 м2. Утоварноистоварните површини треба да осигураат движење на возила без пропаѓање.
- Електрични инсталации за погон на осветление на градилиштето
За работа на машини и осветление на градилиштето потребно е да се спроведе електрична мрежа, и тоа
под земја. Вод од висок напон кој што се протегнува преку градилиштето, односно во близина на дигалка
- потребно е да се измести а работите треба да ги изведува овластено електро претпријатие. Електрични
инсталации за погон на машините и алатот, потребно е да се спроведат до истите под земја, и да се
приклучат на најблизок разводен ормар. Секој приклучок на машините и алатот треба да имаат на
работното место склопка за уклучување односно исклучување на струја, а електричните каблови да
бидат заштитени од механички оштетувања. Сите електрични уреди мораат да бидат заштитени од
превисок напон на додир со еден од признати начини за заштита како што се заштитно уземнување,
нужновање заштитни склопки и др. Исто така објектите на соодветен начин треба да бидат заштитени од
удар на гром, со земјоводи од поцинкована трака од пресек 50 м2 за полагање над земја, односно 100 м2
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при полагање на земја. Електрични инсталации за осветлување на градилиштето потребни се ако на
објектот е планирана ноќна работа. На местата кои треба да се осветлат, светлото треба да биде од оваа
јачина:
- Кај депонија на песок и шљунак и околина 60 Л
- Кај бетонска мешалица 75 Л
- На место на работа 75 Л
Патот по кој се движат транспортните возила исто така треба да биде осветлен.
- Заштита од пожар на градилиштето
На поголемите објекти каде што се складираат големи количини запаливи материјали, објектите се
обезбедуваат со соодветен против пожарен апарат, прибор и хидрантска мрежа. Раководителот на
градилиштето одредува екипа од најмалку 5 работника оспособени за гаснење на пожар, со раководител
за гасење на пожар, кои што ќе делуваат при гасење на пожар. На секој обект потребно е на видно место
да биде истакнат телефонскиот број на најблиската противпожарна единица. Организацијата и
спремноста на екипата за гасење на пожар мора повремено да се проверува со демонстрации и др. на
чело со раководителот за гасење на пожар. Организирање на заштита од пожар при изведба на опасни
работи како што се топење на битумен, премачкување на оплата за уље, перење на делови од машини со
нафта и др. За спречување на избивање на пожар односно неконтролиран огин кој што се користи за
топење на битумен мора да се: Котлите за топење на битумен мораат да имаат поклопци и затворено
ложиште. До самите котли за топење на битумен мора да се постави сандак со сув песок и слободна
лопата со кои ќе се гаси запалена површина од пролиен битумен. При преточување на гориво мора да се
превземат следните мерки: Преточувањето не се врши во близина на ложиште или други топлотни
изводи, а нарочно во близина на место каде се врши заварување. Не смее да се пуши ни да се пренесува
отворен пламен. Во случај на избувнување на пожар, запалените површини се гасат со соодветни апарати
кои што се наоѓаат на градилиштето. При премачкување на оплата со уље перење на поедини делови на
машини со нафта потребно е да се превземат следните мерки: Работникот за време на работа не смее да
пуши а работата не смее да се врши во близина на отворен оган. Мерките за заштита на пожар во барака,
се исти како и заштита на градилиште со тоа што на секоја барака се ставаат по два апарати за гасење на
пожар со прав (С-9). Заради тоа што бараката зимно време ќе се загрева постои опасност од пожар, ако
печките и оџаците не се изведуваат правилно и сигурно: Сите печки треба да се постават на огноотпорна
подлога од слој на бетон и тули. Печките треба да се оддалечени најмалку 50 см од зид од горив
материјал, односно 25 см од зид кој што е обложен со огноотпорен материјал. Приклучокот на оџак кој
што се изводи низ од горив материјал треба да се изведе така да металната цевка поминува низ цевките
од каменец, тиња или бетон затнат од глина и делови од тула. Печките не смеат да се потпалуваат со
течни горива (види прилог VII.2).

- Транспорт, утовар и истовар на градежен материјал, машини и тешки претмети
Бидејќи при транспорт доаѓа до најголем број повреди потребно е прецизно да се планираат и утврдат
батоните операции и методи на работата пред да се пристапи во акција. При овие операции потребно е да
се имаат во предвид следните работи: Секое возило при утовар и истовар треба да биде закочено или на
друг начин осигурано од движење (за косини се поставуваат геодетски клинови). Со работите на група на
работници на претовар мора да раководи одговорно лице или посебно задолжен работник. Страницата на
возилото при истовар истовремено ја отвараат дваица работници и при претходно утврден положај на
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товарот во возилото. По завршен утовар и истовар возачот е должен да го прегледа сандукот на возилото
и се утврди дали е товарот правилно поставен, односно дали целиот товар е растоварен, како и да
провери дали е сандукот на возилото осигурен од отварање. Во сандукот на возилото не смеат да се
превезуваат работници. Ракување со товари што се осипаат како што се: земја, песок, шљунак, бетон,
шут, асфалт и др. треба по можност да се врши со механички средства. При утовар и истовар на товар со
механички средства работниците кои што се наоѓаат во близина мора да се оддалечат, а возачот на
моторното возило мора да излезе од кабината на возило ако таа не е заштитена. Качувањето на
работниците на сандукот кој е во косина при истовар не е дозволено, а останатиот материјал на косината
од сандакот се влече со долга рачка. Материјалот што се осипува се полни на камион до висина на
страницата на возилото под услов ако е тоа дозволена носивост на возилото. Товари во вреќи како што се
вар, цемент и др, во возилото се слагаат правилно до висина на страницата на возилото ако дозволува
неговата носивост. Вреќите можат да се слагаат и повеќе под услов да се осигурани од померување и се
покријат со церада. Работниците кои работат на истовар-утовар на вреќи смеат да пренесуваат вреќи до
тежина од 50 кгр на растојание од 60 м под услов теренот да не е во успон. Товари на парчиња мораат да
се слагаат во визилото во правилен облик со најтесна страница свртена према горе. Висината на
наслагање не смее да биде поголема од висина на страница на сандакот на возилото. Товари од валчест
облик, како што се бочви, цевки и др. се слагаат во правилен облик во сандукот на возилото и тоа по
должина. Често пати за утовар-истовар на овие предмети кои што се со поголема тежина, потребно е да
се користат водилки и јаже. Предмети со тежина од преку 30 кгр не се дигаат рачно ниту пак се
пренесуваат рачно. Долги товари како што се греди, цевки и арматура се товараат и редат во визило меѓу
столбови кој што се специјално монтирани а со лежаји на шасијата на возилото. Столбови меѓу себе се
врзуваат со синџири. Товарот се товари во облик на пирамида така да подолгите предмети бидат подолу
а покусите погоре. Утовар и истовар на вакви предмети се врши со помош на механизирани средства
(дигалки) и тоа дел по дел. Истоварот на овие предмети со обрушување е многу опасен. Утовар и истовар
на вакви предмети и се поверува на група на работници кои се увежбани за оваа работа. Товар подолг од
возилото се обележува со црвени знаменца. Градежни машини кои што се носат на градилиште во возило
обавезно се утоваруваат и истоваруваат на водилки со помош на јаже. На места каде се врши утоваристовар со утоварувач не смее да се задржува никој освен возач на моторно возило и сигналист на возач
на теретот.
- Начин на складирање на градежен материјал
Со правилно складирање на материјалот на градилиштето, истиот се заштитува од оштетување и
пропаѓање, а работата во близина на материјалот како и ракување со него е многу посигурно. Разни
врсти на материјал различно се складираат. Ископан материјал - песок и шљунак се складира во боксови.
Резаната граѓа - се складира далеку од сите топлински извори а во зона од 5,0 м' не смее да се пали оган.
Таа се слага во правилни вертикални облици, на подметки а помеѓу поедини редици се уметнуваат
летвици. Висината на слагање е толкава да може да се зафати од земја. Цврст камен материјал се
складира во правилни и стабилни облици со висина од 1 до 1,5 метри зависно од тежината и погодност за
ракување. Складирање на цемент, вар, разни ризли во вреќи се врши во посебни простории, кои што
треба да бидат затворени и заштитени од продор на влага и дожд. Подот треба да биде подигнат од
земјата и положен на дрвени греди, кои што можат да налегнуваат на тули положени на земјата. Вреќите
треба да се редат во правилни облици и тоа однапред за да се спречи рушење. Во еден ред смеат
попречно да се редат најмногу две на долж положени вреќи со висина која се постигнува со нормален
замав на рака со терет. Од време на време вреќите мора да се премешаат и обрнуваат. Асвалтните
производи на градилиштето обично се носат во буриња и тие се складираат во заграден простор во
вертикална положба со отворот нагоре. Складирање на цевки (бетонски, ливени, железни, челични
салонитни и др.) се врши во редици така да долните крајни цевки се осигураат од померување со дрвени
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колци кои се побиваат во земјата. Бетонско железо и арматура се полага на дрвени подметачи и се
разврстува во профили, односно ако е спремно за уградување се разврстува по статички позиции.
- Складирање на запалливи течности
Локацијата за складиште на запаливи течности треба да е што подалеку од сите обекти, можни извори на
топлина или места каде што ќе се користи отворен пламен. Изведбата на обектот складиште за запаливи
течности треба да е приближно со димензии 3,0 х 3,0 м со просечна висина од 2,8 м. Обектот треба да се
изведе од огноотпорен материјал, т.е. зидан од тули или бетониран. Подот треба да е бетонски со пад од
1% кон една страна, со отворен канал за собирање на преливна течност. Таванот треба да е ватростален а
вратата на објектот треба да е од негорив материјал. Нема потреба од оставање на прозор, но мора да се
обезбеди вентилација (отвори). Овие отвори за вентилација се разместуваат во висина на подот и таванот
на обектот. Вратата се отвара према надвор и таа треба да е отворена за време на ракување со течности.
На обектот не се поставува никаква електрична инсталација. Распоред на зони на опасност и начин на
осигурување на складиштето. Објектот складиште се смета како зона на опасност од I ред. Ви него не
смее да се пуши, да се ствараат искри, ни да се приоѓа со отворен пламен. Од надворешна страна до
врата се ставаат 2 (два) апарати за гасење со прав (“С”-9) а на самата врата табла за опомена. Вратата
мора да се заклучува а клучот да се чува од особа задолжена за ракување со гориво и мазиво. Простор со
ширина од 2,5 м околу целото складиште се смета за зона на опасност од II ред мора да биде оградена со
ограда во висина од ц-ка 2,0 м'. Вратата на оградата се отвара кон надвор и треба да се заклучува. Во ова
подрачје теренот треба да биде искречен, очистен и по потреба посипан со шљунак или песок. Во ова
подрачје владее исти режим како и во објект на складиштето. Нас влезната врата се става табла за
опомена. Просторот со ширина од 5,0 м2 од ограда се смета како зона на опасност од III ред. Во овој
простор не се става ништо теренот треба да е равен и чист.
- Градежни машини, уреди и алат
За градежните машини, уреди и алат кои ќе се наоѓаат на градилиштето треба да сеутврдат мерки со кои
ќе се заштитат работниците, воедно да се осигура поголема производност и да се смалат прекините на
работа. Во склад со тоа треба да се утврдат: Избор, расместување и заштита на градежните машини,
уреди и алат се врши во склад со технологијата на работата. Во склад со одредбите од “Правилникот за
заштита на работниците на машини, уреди и алат” на градилиште мора поединачно сите машини, уреди
и алат да се прегледуваат така да луѓето кои се задолжени за преглед истите треба да го потполнат
картонот за контролен преглед, кои картони можат секогаш да се стават на увид на надзорните органи
како и на референтот на “Службата за заштита на работа”. Осим периодички погледи и испитување на
машините, уреди и механизиран алат - раководители на поедини машини должни се секој ден пред
почетокот на работите да извршат контрола на исправноста на машините, уредот или механизираниот
алат. Рачниот алат исто така повремено треба да се прегледува.
Ракувачи на машини: Со машините на градилиште ракуваат искучиво стручно оспособени работници со
соодветна квалификација и стручност. Ракување и обележување со машини и уреди: Служба за заштита
при работа ги дава посебните упатства за сигурност на работа на работното место.
- Работни места со посебни услови за работа
Работни места со посебни услови за работа на градилиште се сметаат оние кај кои постои зголемена
опасност од повреда или здравствени оштетувања, утврдени со “Правилникот за заштита при работа”,
при претпријатието кое што ги изведува работите. Сите работници кои што се назначени на работни
места со посебни услови за работа, мораат да имаат здравствена потврда која што секој момент можат да
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ја покажат на надзорниот орган или на “Служба за заштита при работа”. Непосредниот раководител
должен е при распоред на работниците на работни места со посебни услови на работа да ја провери и
нивна стручна оспособенот во картон за лична документација, во работничка книшка или во други
документи, а врз основа на упатството од “Служба за заштита при работа” или кадровска служба на
претпријатието. Ако има работници кои што не ги исполнуваат наведените барања, истите мора одма да
се преместат на друго работно место.
- Лични заштитни средства
На работните места каде што работниците се изложени на различни извори на опасности, а не постои
можност за спречување со технички мерки за заштита на работниците, мора да им се ставаат на
располагање лични заштитни средства со Правилникот за заштита при работа. Работници кои повремено
доаѓаат на градилиште и припаѓаат на други организациони единици на претпријатието, мораат да
користат лични средства за заштита при работа предвидени со “Правилникот за заштита при работа”.
Ако не ги користат овие средства раководителот на градилиште е должен да им забрани да работаат и да
ги одалечи од градилиштето. Техничкото и друго особје на градилиштето, како раководител на
градилиште, раководител на обект, непосредни раководители, надзорни органи, работници на пракса,
гости и други особи, треба да имаат заштитен шлем и лични заштитни средства по потреба.
- Обележување на поедини места и загрозени простори на градилиштето
Оние места на градилиштето каде што постои повремена или стална опасност, било за опасности од
повреди или за опасности од предизвикување на пожар како што се: место загрозени од градежни
машини, електрично ормарче, складиште на граѓа, запаливи течности и слично, мораат на јасен и
разбирлив начин да се обележат со табли за опомена Во текот на изведување на работите на градилиште,
се појаваат различни извори на опасности како пропратна појава на технолошки процес на работата и
како последица на неисправни постапки на работници и сл. Заштита при земјани работи - како што се
копање на ровови или пак широк откоп. Носење на лични заштитни средства е задолжително. Кај овие
ископи постои опасност од рушење на земја и одрон на ископаниот материјал. За да се спречи ова
потребно е да се преземат следни мерки на безбедност: Сите ископи длабоки до 1 м' можат да се
изведуваат без посебно осигурување ако тоа го дозволува цврстината на земјата. Ископаниот материјал
треба да се отфрлува на растојание најмалку 50 см од работ на ровот. Ископи на длабина поголеми од 1,0
м' обавезно мораат да се разупираат. Кај овие ископи ширината на ровот изнесува најмалку 60 см. Кога е
ровот подлабок од 2,0 м' ископаниот материјал мора да се префрлува етажно. На добро утврдената
платформа на работ мора да се постави рабна даска со висина 20 см. За слегување и качување на
работниците во ровот мора да се постават здрави скали. Оплатата да се вади од ровот дури кога еден дел
од ископаниот материјал се уфрли во ровот, и треба да се вади постепено од одоздола кон горе. Кај
широкиот откоп се појавуваат истите опасности како и кај ископот на рововите и канали. Широкиот
откоп треба да се работи во косини односно во нагиб кои што одговара на аголот на внатрешно триење
на тлото. Работите во ископот треба да ги надзира непосредниот раководител. Заштита при зидарски
работи При зидарските работи претстојат разни опасности како што се: опасност од паѓање на предмети
од висина, паѓање работници од висина и друго. Поради тоа потребно е прописно да се изработуваат
скелињата и платформите а работниците да носат лични заштитни средства. Исто така и при изведување
на разни изолаторни работи, кога се работи со врел битумен и слично, како и при монтерски работи кога
се работи со врело олово потребно е посебно внимание и носење на лични заштитни средства, а посудите
при транспортот да се полнат максимум 2/3. Заштита при тесарски работи Во тесарските работи спаѓаат:
рачна припрема и обработка на дрвената граѓа,
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разупирање на ровови и канали, изработка и поставување на оплата, изработка поставување и симнување
на скелиња и работни подови, изработка и поставување на скали, премини преку ровови и разни други
тесарски работи. Кај овие работи се појавува опасност од бодење, сечење, обрушување на земја и
ископан материјал во ровови и други ископи, паѓање на предмети од височина, паѓање на работник од
висина и друго. При сите претходно наведени операции, работниците се обавесни да носат соодветни
заштитни средства. При изработка на работни подови, платформи на висина поголема од 1,0 м' од тлото
морат да имаат прописна заштитна ограда. На таа висина работниот под мора да биде широк најмалку 60
см односно ако на него се остава некои товар, тогаш мора да се обезбеди слободен пролаз со ширина
најмалку 60 см. Скали се изработуваат од цврсто дрво со уградени или засечени пречки на растојание од
32 см. Скалите морат да бидат широки најмалку 45 см мерено меѓу внатрешните површини од краковите.
Скалите треба да се поставуваат така да горниот дел, е над теренот најмалку 75 см мерено вертикално.
Скалите треба да се осигуруваат од подмрднување со врзување и уцврстување. Во однос на поврвнина на
која стојат скалите се постава под агол од 75о. Исто така тесарите ги изведуваат и премините преку
ровови со ограда. Заштита при бетонски и армирачки работи На работниците кои работат на бетонски и
армирачки работи им претстојат разни опасности како што се: зарушување и обрушување на ископаните
материјали, убодување на шилести предмети кои што штрчат, од паѓање на предмети од висина, паѓање
на работници од висина и во длабина и др. Затоа се налага обавезно сите работници да носат лични
заштитни средства и постојанен надзор и проверка од непосредниот раководител. Исто така е неопходно
первибраторот и машината за сечење арматура да се исправни. Јасно е дека нема можност и простор да
се опишат сите видови на градежни работи кои ќе се појават во градилиштето, затоа е посебно важно да
се има во предвид дека секој работник при извршување на било каква работа обавезно е да има соодветна
квалификација и да носи соодветни лични заштитни средства, а работите да се одвиваат под контрола на
непосредниот раководител. Кога на градилиштето некој работи ги изведуваат работници од други
кооперанти, раководителот на градилиштето треба да организира состанок на изведувачите на работите
со инвеститорот на кој ќе се утврди режим на работите и барањата за спроведување на мерките за
заштита при работа на градилиште. Исто така на состанокот се одредува и личност која што ќе ја врши
контролата и која може да ги прекини работите на работниците кои што не ги спроведуваат прописно
мерките што се пропишани за заштита при работа. Работниците кои што ќе ги извршуваат работите на
градилиштето мораат да бидат оспособени за самостална и стручна работа, а нивната оспособеност треба
да биде проверена во склад со захтевот од “Правилник за образование и заштита при работа”.
Раководителот на градилиштето е должен при прием на работници на градилиште на основа на
утврдените постапки да изврши контрола дали работниците ги поседуваат документите за положен
испит од заштита при работа.
- Заштита од паѓање од висина или во длабина
На градилиштето обично има многу места кои претставуваат опасност од паѓање од висина или во
длабина. Тоа се ископи и работни места на висина. Работата на овие работни места биде осигурана,
потребно е да се осигураат со: Заштитната ограда се поставува на сите места каде што постои опасност
од паѓање од висина или во длабочина, а се наоѓаат на висина поголема од 1,0 м, од тлото или пониска
етажа или отворот на работното место. Сите заштитни огради мораат да бидат високи најмалку 1,0 м со
три водоравни пречки. Размак меѓу пречките на оградата од дрва не смее да биде поголем од 30 см а пак
размакот од ограда до цевките во исклучителни случаеви може да биде 35 см. Без обзир на
конструкцијата и врстата на материјал долната пречка, односно долната рабна даска мора да биде висока
најмалку 20 см. Заштитните огради покрај ископите мораат да се забиваат во тлото или на друг начин да
се осигураат од померување и превртување. Заштитните огради мораат да се цврсти така да без
оштетување можат да поднесат бочен притисок на ракохватната од 30 кгр/м'. Заштитни поклопци мораат
да се поставаат на сите отвори на тлото или во конструкцијата, ако постои можност за пропаѓање на
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телото на работникот или само една негова нога. Поклопците мораат потполно да го покријат отворот и
мораат така да се изведат да се оневозможи нивното померување.
- Работни места со специфични услови за работа
За специфични работни места, раководителот на градилиштето во соработка со Службата за заштита при
работа, потребно е да донесат решение за спроведување на мерките за заштита при работа.

3. ЦРТЕЖИ

Цртежите од овој дел се обезбедени на CD Rom којшто претставува интегрален дел од оваа
тендерска документација
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4. ПРЕДМЕР – ПРЕСМЕТКА

4.1 Предмер пресметка за реконструкција на улици „3“, „4“ и „5“ во н.м. Црнилиште
Р.бр.

Предмер пресметка за реконструкција на улица „3“ во н.м. Црнилиште
Опис на работата
Геодетско мерење на трасата, обележување,
клчење и поставување на геодетски елементи
Машински ископ на горен слој на земја со
висина од 30см, 434*4,5*0,3=585,9м3
Транспорт на вишок земја со растретитост
1,25 до депонија до 2км, 585,9*1,25=732,38м3
Набивање на подтло со ваљак до потребна
збиеност 434*4,5=1953м2
Набавка, транспорт и вградување на тампон од
дробен камен со дебелина од 30см, до
потребна збиеност за ваков вид на улици
1953*0,3= 585,9м3
Набавка, транспорт и вградување на рабници
врз слој од тампон и бетон минимум МБ 30 со
димензии 18/24/100 со фугирање 434м
Изработка на стабилизирани банкини со
набивање и планирање од дробен камен со
поситна фракција од 3см со ширина од 75см и
дебелина од 7см, 434*0,75=325,5м2
Изработка на завршен слој, асфалтен слој од
БХНЦ 16-а со дебелина од 7см со потребна
збиеност 434*3,5=1529,5м2+351,5м2
Висинска корекција на постоечки армирано
бетонски шахти од канализација

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Единечна
мерка

Количина

м

434,00

м3

585,90

м3

732,38

м2

1953,00

м3

585,90

м

434,00

м2

325,50

м2

1881,00

парче

Единечна
цена без
ДДВ

Вкупна
цена без
ДДВ

1,00
Вкупна цена без ДДВ:
ДДВ:
Вкупна цена со ДДВ:

Р.бр.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Предмер пресметка за реконструкција на улица „4“ во н.м. Црнилиште
Опис на работата
Геодетско мерење на трасата, обележување,
клчење и поставување на геодетски елементи
Машински ископ на горен слој на земја со
висина од 30см, 212,5*4,5*0,3=286,87м3
Транспорт на вишок земја со растретитост
1,25 до депонија до 2км, 286,87*1,25=358,58м3
Набивање на подтло со ваљак до потребна
збиеност 212,5*4,5=956,25м2
Набавка, транспорт и вградување на тампон од
дробен камен со дебелина од 30см, до
потребна збиеност минимум 80 МР,
956,25*0,3=286,87м3
Набавка, транспорт и вградување на рабници
врз слој од тампон и бетон минимум МБ 30 со
димензии 18/24/100 со фугирање 215м

Единечна
мерка

Количина

м

212,50

м3

286,87

м3

358,58

м2

956,25

м3

286,87

м

215,00

Единечна
цена без
ДДВ

Вкупна
цена без
ДДВ
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Изработка на стабилизирани банкини со
набивање и планирање од дробен камен со
поситна фракција од 3см со ширина од 75см и
дебелина од 7см, 215*0,75=161,25м2
Изработка на завршен слој, асфалтен слој од
БХНЦ 16-а со дебелина од 7см со потребна
збиеност 212,5*3,5=734,75м2+195,25м2
Висинска корекција на постоечки армирано
бетонски шахти од канализација

7.

8.
9.

м2

161,25

м2

939,00

парче

3,00
Вкупна цена без ДДВ:
ДДВ:
Вкупна цена со ДДВ:

Р.бр.

Предмер пресметка за реконструкција на улица „5“ во н.м. Црнилиште
Опис на работата
Геодетско мерење на трасата, обележување,
клчење и поставување на геодетски елементи
Машински ископ на горен слој на земја со
висина од 30см, 148*4,5*0,3=199,8м3
Транспорт на вишок земја со растретитост
1,25 до депонија до 2км, 199,8*1,25=249,75м3
Набивање на подтло со ваљак до потребна
збиеност 148*4,5=666м2
Набавка, транспорт и вградување на тампон од
дробен камен со дебелина од 30см, до
потребна збиеност за ваков вид на улици
666*0,3= 199,8м3
Набавка, транспорт и вградување на рабници
врз слој од тампон и бетон минимум МБ 30 со
димензии 18/24/100 со фугирање 148м
Изработка на стабилизирани банкини со
набивање и планирање од дробен камен со
поситна фракција од 3см со ширина од 75см и
дебелина од 7см, 148*0,75=111м2
Изработка на завршен слој, асфалтен слој од
БХНЦ 16-а со дебелина од 7см со потребна
збиеност 148*3,5=518м2+88м2
Висинска корекција на постоечки армирано
бетонски шахти од канализација

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Единечна
мерка

Количина

м

148,00

м3

199,80

м3

249,75

м2

666,00

м3

199,80

м

148,00

м2

111,00

м2

606,00

парче

Единечна
цена без
ДДВ

Вкупна
цена без
ДДВ

1,00
Вкупна цена без ДДВ:
ДДВ:
Вкупна цена со ДДВ:

Р.бр
1.
2.
3.

Рекапитулар за реконструкција на улици „3“, „4“ и „5“ во н.м. Црнилиште
Опис на работата
Реконструкција на улица „3“
Реконструкција на улица „4“
Реконструкција на улица „5“
Севкупна цена без ДДВ:
ДДВ:
Севкупна цена со ДДВ:

Вкупна цена без ДДВ
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4.2 Предмер пресметка за Реконструкција на коритото на постојниот одводен канал (суводолица)
во н.м. Црнилиште заедно со пешачки патеки
Р.
Бр.
А:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Опис на работата
ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ
Геодетски мерење на трасата, обележување, колчење
и поставување на геодетски елементи
Машинско рушење на постоечко игралиште со
утовар и транспорт на материјал до депонија до 2км
Расчистување на постоечко корито од дрвја, трње,
жбунови, шут и други материјали со утовар и
транспорт на депонија до 2км, 347,51*10=3475,10
Машински ископ на земја 3-та и 4-та категорија од
постоечкото корито (90% од вкупниот ископ) според
табела земјени маси 1855,86м3, 1855,86*0,9=1670,27
Рачен докоп на земја 4-та и 5-та категорија до
потребната нивелета за формирање на дното на
уреденото корито (10% од вкупниот ископ) според
табела земјени маси 1855,86м3, 1855,86*0,1=185,586
Машинско и рачно планирање и рамнење на дното,
косините и горните делови на теренот за формирање
на попречниот профил на коритото,
347,51*(2,12+2+2,12)=2168,46м2
Утовар, транспорт и растовар на дел од ископаниот
материјал странично на парцелите со набивање во
слоеви од 30см и планирање на теренот со
насипаниот материјал (20% од вкупниот ископ)
1855,86*0,2=371,172м3
Утовар, транспорт и растовар на дел од ископаниот
материјал од ископ, на депонија, определена од
страна ан инвеститорот, на оддалеченост до 2км од
местото на ископот (80% од вкупниот ископ)
Набавка, транспорт, распостилање, планирање и
набивање на тампон со дебелина д=15см како
подлога. Тампонот да биде со следните
карактеристики: y=21.5kn/m3, φ= 32,00, c=0.00kPa.
Зрната да не бидат поголеми од 5,00см,
(0,5+2,12+2+2,12+0,5)*0,15*347,51=377,395
Рамнење и планирање на теренот од двете страни на
коритото за поставување на тротоари,
347,51*2*4=2788м2

Единечна
мерка

м

Количина

Единечна
цена без
ДДВ

347,51

паушално
м2

3475,10

м3

1670,274

м3

185,586

м2

2168,46

м3

371,172

м3

1484,688

м3

377,395

м2

2788,00

Вкупно земјени работи без ДДВ:
Б:
1.

2.
3.

БЕТОНСКИ РАБОТИ
Бетонирање на бетонски појачувања на левата и
десната страна под долната плоча и на дел од
косините со бетон МБ 30,
2*347,51*1,6*0,11=122,33м3
Бетонирање на армирано бетонска плоча на дното и
на косините од коритото со обработка на косините со
дебелина од 10см и бетон МБ 30, (7,24*0,1*347,51)
Бетонирање на подлогата од завршниот слој од камен

м3

122,33

3

251,597

м3

125,798

Вкупна
цена без
ДДВ
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4.

како и делот меѓу редените камења (фуги) со бетон
МБ30 (20% од вкупната количина на тој дел )
искотирано во детал А-А /Б-Б
347,51*7,24*0,25*0,2
Набавка, транспорт, поставување, редење и
нивелирање на камен како завршен слој на долниот
дел и на косините од коритото (80% од количините
од тој дел) искотирано во детал А-А/Б-Б
347,51*7,24*0,25*0,8

м3

503,194

Вкупно бетонски работи без ДДВ:
В:
1.

2.

3.

ОСТАНАТИ РАБОТИ
Набавка, транспорт и поставување геотекстил на
дното и на косините на каналот со тежина од
300гр/м2 и дебелина поголема од 2,5мм.
8*347,51=2780м2 (заедно со преклоп 10%)
Набавка, транспорт и вградување на арматура Q335
мрежа Ф8мм, 15/15см
5,5*2,5=13,75м2 – една мрежа
7,24*347,51=2515,97/13,75=182,98 мрежи, усвоено
183 мрежи
Преклоп 15%, 183*1,15=210,45, усвоено 211 мрежи
Набавка, транспорт и поставување на фугебанд трака
за спојот на бетонски површини кои се бетонираат во
различни периоди, на секои 15 метри од должината а
по цела ширина на коритото.
(347,51/15)=23
23*8=184м

м2

2780,00

парче

211,00

м

184,00

Вкупно останати работи без ДДВ:
Г:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ
Машински ископ на земја за поставување на
тротоари и рабници покрај коритото на реката
347,51*2*2,5*0,3=521,27м3
Машински утовар и транспорт на ископаниот
материјал со растреситост 1,25
521,271*1,25=651,59м3
Набивање на под тло до потребна збиеност
347,51*2*2,5=1737,50м2
Набавка, транспорт, распостилање, планирање и
набивање на тампон со дебелина д=20см како
подлога за поставување на павер елементи
347,51*2*2*0,20=278м3
Набавка, транспорт и вградивање на павер елементи
40/40/5см (двоколоритни плочки)
347,51*2*2=1390м3
Набавка, транспорт и вградување на ситен песок со
дебелина од 5см
Набавка, транспорт и вградување на бетонски
рабници со димензии 8/20/100см во боја врз подлога
од бетон МБ20
Набавка, транспорт и вгратдување на клупи по избор
на инвеститорот
Набавка, транспорт и вградување на корпи за
отпадоци по избор на инвеститорот

м3

521,27

м3

651,59

м2

1737,50

м3

278,00

м3

1390,00

м3

1390,00

м

1400,00

парче

20,00

парче

20,00

Вкупно пешачки патеки без ДДВ:
ВКУПНО (А+Б+В+Г) БЕЗ ДДВ:
ДДВ:
ВКУПНО (А+Б+В+Г) СО ДДВ:
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-

Рекапитулар за Реконструкција на постојни улици 3, 4 и 5 во н.м. Црнилиште и
Реконструкција на коритото на постојниот одводен канал (суводолица) во н.м. Црнилиште
заедно со пешачки патеки
р.бр.
1.

2.

Опис на работата
Реконструкција на постојни улици 3, 4 и 5 во
н.м. Црнилиште
Реконструкција на коритото на постојниот
одводен канал (суводолица) во н.м. Црнилиште
заедно со пешачки патеки

Вкупна цена без ДДВ

СЕ ВКУПНО БЕЗ ДДВ:
ДДВ:
СЕ ВКУПНО СО ДДВ:

5. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Во овој дел се изнесени влијанијата од градежните активности за асфалтирање на улици и регулација на
речното корито во населеното место Црнилиште,со цел тие да се идентификуваат, одредат според
интензитетот и времетраењето, квантитетот на емисиите на загадувачки материи, создавањето на цврст и
течен отпад, како и да дадат правилна насока за воведување на мерки за намалување на евентуалните
негативни влијанија.
Постои мала веројатност со процесот на реконструкција на коритото на Црнилишка суводолица да се
предизвикаат некакви негативни влијанија врз животната средина. Влијанијата би биле минорни и се
однесуваат на деградирање на вегетација, површинските и подземни води, зголемување на загадувачките
материи во амбиенталниот воздух и создавање на инертен отпад.
Емисии во воздухот
Во фазата на градежните работи за регулација на коритото на суводолицата се очекува одредено
зголемување на загадувањето на воздухот во непосредната околина поради зголемената фрекфенција на
сообраќајот и емисии на прашина поврзани со градежните активности. Сепак степенот на овие емисии ќе
биде незначителен по здравјето на луѓето бидејќи бројот на камиони дневно ќе биде под 20 по локација.
Главни извори за емисии (линеарни и месни) во воздухот во текот на изведба ќе преставуваат
градежните машини и тешките камиони. Емитираните материи пред се ќе бидат јаглерод диоксид, азотни
оксиди, и ароматични јаглеводороди. Според обемот на активностите ќе има само краткорочни емисии
на локациите на изведба и по должина на трасите за транспорт на градежните материјали и отпад кои
сеуште не се утврдени. Емисијата на загадувачки материи од линеарни извори на загадување не е
пресметувана поради малиот број на возила ангажирани на проектот на дневно ниво. Може да се заклучи
дека степенот на емисии и времетраењето на работите нема да го надминат капацитетот на носивост на
природните екосистеми на речното корито (траса).
-Емисии во вода и канализации
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Во текот на изведбата на предложениот проект на локацијата ќе бидат присутни одреден број на
работници. Контаминацијата на водените екосистеми со цврст и комунален отпад може да биде значајна.
Неадекватното обезбедување на преносливи тоалети и контејнери за ѓубре може да доведе до
излевање/исфрлање на течниот и тврд отпад во водотеците, така што неопходно е во првата фаза на
изведба на регулацијата да се осигура квалитетен систем за одведување на отпадната вода и отпадот
воопшто.
Губитокот на горниот дел од почвата поради ерозија и прекумерно истекување во водотеците во фазите
на проширување и расчистување на локацијата може да доведе до значителни влијанија врз водите. Како
резултат на ерозијата и можните отпадни води можно е зголемување на количните на нутриенти и
соленост кај водите што ги примаат. Тоа може да доведе до зголемување на растот на алги и настанување
на еутрофни услови.
Изведбата на проектот би повлекла и превоз на количини на градежен материјал и тешка механизација.
Во текот на изведбата на локациите ќе бидат донесени различни типови на опрема (миксери, бушалици,
отстранувачи на земја, итн.). Потребите за складирање и простор за работа на оваа градежна опрема
може да бидат значителни. Покрај тоа простор ќе биде потребен и за складирање на извадениот
материјал. Посебен вид на влијание е истекувањето на моторни горива и масла настанати при
најразлични инциденти. При вакви несреќи потребна е брза реакција при што би се собрале сите
токсични материи со што не би се дозволило истите да навлезат во природниот тек на реката.

Создавање на отпад
Отпадот од регулација на речното корито ќе биде разновиден по структура. Најголем дел од отпадот ќе
биде инертен но се очекува да се произведат и одредени количини на опасен отпад, кој може да
предизвика огромни и трајни негативни ефекти по животната средина. Биодеградирачкиот отпад може да
предизвика еутрофикација на реките и потоците, а инертниот отпад може да зафати големи земјени
површини и да го наруши изгледот на пределот. Составот на отпадот и неговите количини треба да се
одредат, онаму каде е возможно врз основа на искуството на изведувачот како количината на ископаната
почва и нанос, која ќе се произведе во големи количини во текот на регулацијата. Опасниот отпад може
да содржи различни видови отпадна нафта, талози од органски растворувачи и разредувачи, пакети и
градежни материјали контаминирани со опасни супстанции. Овие материјали доколку настанат на
проектната локација треба да се собираат одделно во соодветни контејнери во согласност со барањата на
постоечката законска регулатива на безбедно растојание од речното корито се до неговото подигање,
транспорт и одлагање. Основното начело е дека опасниот отпад не смее да се меша, собира, подига и
депонира заедно со настанатиот комунален отпад. Сепак најголемите количини на отпад настанат при
регулација на речното корито ќе се состои од ископана земја и камења. Најголемиот дел од истиот ќе се
користи за конструкција на заштитни хидротехнички објекти на регулација на речното корито или ќе се
депонира на времени места со цел понатамошна употреба. Количините од другите отпадни материјали,
што ќе произлезат во текот на проектот, не можат точно да се допрецизираат. Посебна категорија ќе биде
комуналниот отпад произведен од страна на ангажираните работници. Под услов со него да се управува
правилно и со оглед на краткото траење на градежните активности, влијанието на отпадот што се создава
од градежните активности врз животната средина може да се смета за незначително. Следната табела ги
покажува останатите видови на отпадни материјали што можат да произлезат од регулација на речното
корито.
Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење

Сегмент IV– Обрасци на понудата

Градежните машини и камиони кои се користат за превоз на градежни материјали може да создаваат
бучава со максимум дозволен интензитет од 85 - 90 dB (А) на изворот. Изведувачот е обврзан да ги
почитува законски максимално дозволените нивоа за емисија на бучава според Законот за бучава, како и
според Правилникот за примена на индикаторите за бучава, дополнителни индикатори за бучава,
начинот на мерење на бучавата и методите за оценување со индикаторите за бучава во животната
средина (Сл. Весник на Р. М. бр.107/2008) и Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во
животната средина (Сл. Весник на Р.М. бр. 147/08).
Влијанието на вибрациите ќе биде ограничено со времетраењето на работните активности (8 до 10 часа
дневно) и нема можност да предизвика подолгоочно влијание врз здравјето на луѓето во блиската
околина на проектните локации (траси).
Други влијанија

За да се спречи настанувањето на пожари и да се спроведат пожарно-превентивни мерки, потребно е
покрај специфичните мерки за заштита од пожари придржување и кон општите мерки за сигурност.
Оззеленување на просторот на локацијата (трасата) како биотехничка мерка ќе обезбеди хигиенски
услови во неговата содржина и функција. Значењето на зеленилото е повеќекратно.
При планирањето на зеленилото што треба да се засади потребна е консултација со стручњаци по
пејсажна архитектура и хортикултура во поглед во изборот на видовите зеленило и нивното значење и
нивната поставеност со оглед на основната функција на капацитетот. За остварување на наведените
мерки во следната табела и за навремено следење на потребните норми од Законските прописи,
компанијата изведувач треба да задолжи одговорно лице за заштита на животната средина и природата.
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План за управување со ризиците врз животната средина
План со мерки за ублажување на влијанијата врз животната средина за компонентата на под-проектот: Реконструкција на улици 3, 4 и
5 во н.м.Црнилиште
Потенцијално
Скала на
Предложени мерки за ублажување
Одговорност
влијание
влијание
Проектна активност: Реконструкција на улици 3, 4 и 5 во н.м.Црнилиште
Потенцијален
Локално
Подготовка, одобрување и имплементација на План за управување со
Изведувач
негативен социјален Краткорочни, за сообраќајот, вклучувајќи и алтернативи;
Надзор
и здравствен ефект
време на
Обезбедување на информации на веб-страницата на Општината
Овластени
врз сообраќајот и
изградбата
(http:/dolneni.gov.mk/) во врска со локацијата на работите, нивниот почеток и
општински
пешаците поради:
Високо влијание времетраење и информации за привременото управување со сообраќајот;
инспектори
Локација на
Информативни летоци ќе бидат поставуваат и на неколку видливи места долж
(градежен и за
основното
местото на проектот што содржи телефонски број за комуникација со јавноста;
животна
училиште, и
во рамките на општинската администрација, Сандаче за пофалби и поплаки ќе
средина)
игралиштето во
биде достапно и редовно ќе се реагира;
близина;
Поставување информации до училишната администрација и образовниот кадар
Можни повреди на
со цел да ги информира децата и нивните родители за изведба на градежните
децата, учениците и
работи, како и за опасностите што можат да се појават;
вработените;
Подготовка, одобрување и спроведување на елаборат за здравје и безбедност на
Застој во
работниците, со посебен осврт на безбедносните мерки за локалното население и
сообраќајот,
овозможен пристап до домовите, комерцијалните и институционалните/јавни
вклучувајќи пешаци;
објекти, итн.
Непочитување на
Обрнување на внимание на засегнатото население на предметните локации нa
чии влезови на имотите ќе има градежни активности;
прописите за
Спроведување на добра градежна пракса за време на изведба на работите што
безбедност и здравје
вклучува:
при работа
Означување на местото и оградување каде што е потребно;
Поставување на сообраќајни знаци со предупредување за спроведување на
работите и ограничување на брзината;
Поставување на знак на локацијата со информации за Проектот: Инвеститор,
Надзор и Изведувач;
Ограничување на пристап на неовластени лица за влез во локацијата;
Задолжителна употреба на заштитна облека и сите други барања кои
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Локален /
краткорочен

Потенцијално
негативно влијание
врз животната
средина и
човековото здравје
како резултат на
генерирање на отпад
кон различни текови
на отпад
Можни несакани
влијанија врз
животната средина и
здравствени ефекти
може да настанат
поради несоодветно
управување со

Краткорочен
Високо влијание

Локално, во
градилиштето и
во непосредното
опкружување

Скала на
влијание

Потенцијално
влијание

Сегмент IV– Обрасци на понудата

Планот за управување со отпад на изведувачот треба да биде дел од
задолжителниот елаборат за здравјето и безбедноста, одобрен од страна на
надзорот пред започнувањето на работите:
Идентификација на различни видови отпад на градилиштето (ископана почва,
комунален отпад, метал, пластика и опасен отпад, доколку ги има);
Дефинирање на локацијата на отстранување на земја на терен,
Отпад ќе се класифицира во Глава 17 Отпад "Отпад во изградба и рушење
(вклучувајќи ископана земја)" со шифра 17 05 04 - ископана земја ;
Отстранување на депонираната земја по завршувањето на ископувањето и
одлагање до Времена депонија кај нм Црнилиште на растоајниее од 1,5км
Сместување на одделни контејнери на место за неутрален градежен отпад, избор
на материјали за рециклирање и одлагање на останатиот материјал на делот од
депонијата доделен за градежен отпад;
Сместување на одделен контејнер за опасен цврст отпад;
Можен опасен отпад (моторни масла, горива за возила) треба да се собира
одделно, а овластениот одлагач и транспортер треба да има договор за транспорт

произлегуваат од целосна имплементација на елаборатот за заштита и здравје
при работа, лично однесување, општа хигиена, постојана достапност на комплет
за прва помош;
Ракување со машините со добро обучен и искусен персонал со цел да се намалат
ризиците;
Задолжително присуство на апарати за гаснење пожар во текот на работите и
обука на ангажираниот персонал во ракување со апарати;
Постојана комуникација со училиштето во врска со засилени мерки за заштита
на децата и нивното движење при спроведување на работите;
Суви тоалети треба да се постават на местото и соодветно да се одржуваат од
страна на овластена фирма
_______________________________________________________________

Предложени мерки за ублажување

Изведувач
Надзор
Овластени
општински
инспектори
(комунални и
животна
средина)

Одговорност

Локален /
краткорочен

Потенцијално
влијание врз
животната средина
врз подземните води
Загадувањето може
да се случи поради
истекување на
течности, како
гориво за возила,
масла, мазива; и со
загадување од страна
на персоналот и
санитарни потреби
Зголемување на
нивото на бучава и
вибрации како
резултат на употреба
на градежни машини
и опрема на
градилиштето во
Пехчево
Локацијата на
градилиштето е
категорија II на
заштита од бучава

Висока
веројатност

Средно значење

Локален /
краткорочен

Ниска
веројатност

Средно значење

Скала на
влијание

Потенцијално
влијание
отпадот

Сите возила, машини и алати се предмет на одобрување пред започнувањето на
работите; Изведувачот треба да приложи Изјава за сообразност за емитирана
бучава за сета опрема која ќе се користи на отворен терен
Нивото на бучава при работа треба да биде според граничните вредности на
Правилникот за гранични вредности во животната средина, односно 55dB за
областите категорија II;
Работното време на изведувачот е ограничено во интервал од 7:00 до 19:00
часот;

Во случај на технички дефект, машините за собирање и помошни средства треба
да се користат за да се спречи истурање и истекување до канализационите шахти
или во почвата / подземните води;
Санитарни мерки за персоналот на Изведувачот да бидат одобрени од страна на
надзорот пред започнување на работите;
Водата за чистење и перење да се носи во канализациониот систем;;

и да го отстранува опасниот отпад

Предложени мерки за ублажување

Изведувач;
Надзор
Овластени
општински
инспектори
(комунални и
животна
средина)

Изведувач
Надзор
Овластени
општински
инспектори
(комунални и
животна
средина)

Одговорност

Потенцијално
Скала на
Предложени мерки за ублажување
Одговорност
влијание
влијание
Влијанието врз
Изведувач;
Локален /
Сите возила, машини и алати треба да бидат предмет на одобрување пред
квалитетот на
краткорочен
започнувањето на работите. Ќе се спречи употреба на застарена машинерија;
Надзор
воздухот како
Постојано одржување на влага на отстранетата земја, за да се спречи емитување Овластени
резултат на емисии
општински
Ниско значење
на прашина;
предизвикани од
инспектори
Редовно миење на гумите на возилата што возат на улица;
транспортни возила
Висока
Задолжително покривање на возилата што го транспортираат вишокот на
(комунални и
и градежни машини веројатност
почвата и неутралниот отпад со церада, или други превентивни заштитни
животна
на градилиштето и
средина)
покривки.
локалните патишта
како резултат на:
Емисија на CO2,
NOx, PAH, SO2 и
суспендирани
честички, PM10,
PM2.5
Оперативна фаза: Не се очекува негативно влијание во текот на оперативната фаза на Реконструкција на улици 3, 4 и 5 во н.м.Црнилиште.

Сегмент IV– Обрасци на понудата

План за ублажување врз животната средина за компонентата на под-проектот: Реконструкција на коритото на постојниот одводен
канал (суводолица) во н.м. Црнилиште заедно со пешачки патеки
Проектна активност: Реконструкција на коритото на постојниот одводен канал (суводолица) во н.м. Црнилиште заедно со пешачки патеки
Потенцијален
Локално
Обезбедување на информации на веб-страницата на општината во врска со
Изведувач
негативен социјален Краткорочен /
локацијата на работите, нивниот почеток и времетраење и информации за
Надзор
и здравствен ефект
големи
привременото управување со сообраќајот;
Овластени
врз заедницата и
Информативни летоци ќе бидат поставуваат и на неколку видливи места долж
општински
вработениот
местото на проектот што содржи телефонски број за комуникација со јавноста;
инспектори
персонал поради:
во рамките на општинската администрација, Сандаче за пофалби и поплаки ќе
(градежен,
Недостаток на
биде достапно и редовно ќе се реагира;
комунални и
обезбедени
Обрнување на внимание на засегнатото население на предметните локации нa
животна
безбедносни мерки
чии влезови на имотите ќе има градежни активности;
средина)
на почетокот на
Подготовка, одобрување и спроведување на елаборат за здравје и безбедност на
работите за градење;
работниците, со посебен осврт на безбедносните мерки за локалното население
Повреди на
Имплементација на добра градежна пракса за времетраење на работите што
минувачи во близина
вклучуваат:
и на самото место;
Означување на местото и привремено оградување каде што е потребно;
Несигурен пристап
Поставување на сообраќајни знаци со предупредување за спроведување на
на соседните
работите и ограничување на брзината;
живеалишта и
Инсталација на суви тоалети на градилиште;
објекти,
Задолжителна употреба на заштитна облека и сите други барања кои
Повреди во
произлегуваат од целосната имплементација на елаборатот за здравје и работа за
лично однесување, општата хигиена, достапност на прибор за прва помош;
минувањето на
Ракување со машините со добро обучен и искусен персонал со цел да се намалат
пристапните улици
ризиците;
Непочитување на
Задолжително присуство на апарати за гаснење пожар за време на работите и
мерките за здравје и
обука на ангажираниот персонал при ракување со апаратите;
безбедност

Влијанието врз
квалитетот на
воздухот како
резултат на емисии
предизвикани од
транспортни возила
и градежни машини
на градилиштето и
локалните патишта
како резултат на:
Емисија на CO2,
NOx, PAH, SO2 и
суспендирани
честички, PM10,
PM2.5

Можно влијание врз
природната средина

Големи

Краткорочни, за
време на
изградбата

Локално

Локално
Краткорочни /
големи
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Сите возила, машини и алати треба да бидат предмет на одобрување пред
започнувањето на работите. Ќе се спречи употреба на застарена машинерија;
Постојано одржување на влага на отстранетата почва, за да се спречи емитување
на прашина;
Возилата за испорака за градежен материјал (тампон) кои треба да бидат
покриени со церада или другa соодветнa покривка;
Ограничување на брзината на возилото низ н.м. Црнилиште да биде ограничена
на 30 km / ч;

Минимизирање на градежниот простор колку што е можно повеќе (внимателно
планирање и проектирање на проектната активност според Планот за
управување со сообраќајот за одреден временски период);
Целосно чистење на градилиштето веднаш по завршувањето на секоја секција;
Собирање на создадениот отпад дневно, селекција на отпад, транспорт и
депонирање од страна на Јавното комунално претпријатие "Комуналец".

Изведувач
Надзор
Овластени
општински
инспектори
(комунални и
животна
средина)
Изведувач
Надзор
Овластени
општински
инспектори
(комунални и
животна
средина)

Зголемување на
нивото на бучава и
вибрации како
резултат на
користењето на
надворешната
опрема и
транспортните
возила што се
движат околу
локациите во Робово
и Умлена
Можни несакани
влијанија врз
животната средина и
здравствени ефекти
може да се јават како
резултат на
генерирање на
различни текови на
отпад
Несоодветно
управување со
отпадот, и
ненавремено
собирање и
транспортирање на
отпадот
Планот за управување со отпадот на изведувачот треба да биде дел од
задолжителниот елаборат за здравје и безбедност, одобрен од страна на надзорот
пред да започне со работа;
Класификација на отпадот според Националната листа на отпад (Службен
весник бр. 100/05);
Голем број на отпад ќе се класифицираат според Глава 17 Отпад "Отпад во
градежништво и рушење (вклучувајќи ископана земја)" со шифра 17 05 04 ископана земја неспомената во 17 05 05 и 20 02 02 – отстранета вегетација
грмушки, трева, дрвца, корења и листови;
Секогаш кога е можно земјата да се отстрани до местото за депонирање без
натрупување;
Дефинирање на локацијата за депонирање на земјата;
Постојано одржување на влага на отстранетата земја, за да се спречи емитување
на прашина;
Отстранување на депонираната земја по завршеното ископување на назначеното
место за отстранување;
Локација на одделни контејнери за цврст комунален отпад, како што се
пакување на храна, шишиња и сл;
Исполнување на Годишниот извештај за управување со неопасниот отпад од

Локално

Големи

Краткорочни, за
време на
изградбата

Сите возила, машини и алати се предмет на одобрување пред започнувањето на
работите; треба да поседува изјава за усогласеност за создавање на бучава за
време на работа, помала од 102 dB (A);
Нивото на бучава треба да биде според граничните вредности на Правилникот за
гранични вредности во животната средина, односно 55 dB за област од
категорија II;
Работното време на изведувачот е ограничено во интервал од 7:00 до 19:00
часот;
Работниците треба да бидат опремени со заштитни уреди за ушите (чеп за уши).

Локално
Краткорочно /
Големи

Изведувач
Надзор
Овластени
општински
инспектори
(комунални и
животна
средина)

Изведувач
Надзор
Овластени
општински
инспектори
(комунални и
животна
средина)

e) Растителен свет
Со проектот,
вегетацијата ќе биде
исчистена (дрвја,
грмушки)

Потенцијално
влијание врз
животната средина
на површинските
води

Големи

Краткорочни, за
време на
изградбата

Локално

Големи

Краткорочни, за
време на
изградбата

Локално
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Доколку има опасен отпад (моторни малска, гориво) треба да се собира одделно
од овластен собирач и траба да се најде превозник со поддоговор за транспорт и
конечно отстранување на опасниот отпад, од списокот на:
:http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/11/Registar-za-Transportopasen-otpad.pdf.;
Ќе се имплементира методологијата за градба и те треба да има дополнително
проширување на ископот, освен за изградба на потпорни ѕидови;
Привременото/трајното отстранување на отпадот покрај речното корито е
забрането. Отстранетата вегетација и почна веднаш ќе биде отстранета и
привремено складирана на посебно определено место со пристап за багер и
камион за превоз;
Обновата на вегетацијта треба да се направи со локални, автохтони видови, со
претходно одобрение на супервизорот и инспекторите на Општината
За да се минимизира чистењето на вегетацијта во определениот дел треба да се
користи градежна методологија којашто не дозволува прошиуравње на појасот
на ископ. Градежната методологија којашто претставува минимално чистење на
вегетацијта ќе биде претставена и одобрена од супервизорот, пред почетокот на
градежните активности и подготовката/ чистењето на локалното место.

страна на градоначалникот и известување до Министерството за животна
средина и просторно планирање;
Можен опасен отпад (моторни масла, гориво за возила) треба да се собираат
одделно, а овластената фирма и транспортер треба да имаат договор за
транспорт и да го отстранува опасниот отпад.

Изведувач
Надзор
Овластени
општински
инспектори
(комунални и
животна
средина)

Изведувач
Надзор
Овластени
општински
инспектори
(комунални и
животна
средина)

Каде
параметарот што
треба да се
следи?

На проектните
локации во н.м.
Црнилиште
Општина
Долнени
На проектните
локации во н.м.
Црнилиште
Општина
Долнени

На проектните
локации во н.м.
Црнилиште
Општина
Долнени

Што
Параметар што
треба се следи?
ќќ

Безбеден проток
на сообраќај
околу улиците
или локалните
патишта
Применети
мерки за
безбедност

Применети
мерки за заштита
при работа за
работниците

Визуелна
проверка

Визуелна
контрола

Визуелен
мониторинг

Како
параметарот што
треба да се
следи?

Со инструкции за
отпочнување на
работите
Континуирано за
време на
градежните
работи

Со инструкции за
отпочнување на
работите
На дневна база за
време на
градежните
работи

Кога
параметарот што
треба да се следи?
(фреквенција на
мерење)?
Во текот на
имплементацијата
на проектот
За да се обезбеди
координиран
проток на
сообраќај и
пристап
За да се спречат
ризиците во
врска со
здравјето и
безбедноста во
заедницата,
повредите
поради
користење на
делови од
локациите
За да се избегнат
професионални и
безбедносни
ризици (повреди)

Зошто
параметарот што
треба да се
следи?

Изведувач /
Надзор /
Општински
инспекторат

Изведувач /
Надзор /
Општински
инспекторат

Изведувач /
Надзор /
Општински
инспекторат

Изградба /
реконструкција

Изградба /
реконструкција

Одговорност

План за следење на животната средина за под- проект: Реконструкција на улици 3,4и5 во н.м. Црнилиште

На локацијата и
околните објекти
Сандаче за за
жалби на
јавноста

На локациите во
Општина
Долнени

На локациите во
Општина
Долнени

Изложеност на
граѓаните на
вознемирување
од бучава од
возила и
градежни
машини

Бучава

Почва и
површински
води
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Органолептички,
и со мерење ако
се покаже
покачување и во
случај на јавни
приговори
Визуелна
проверка

Прегледување на
техничките
спецификации за
нивото на бучава
на возилата што
се користат,
машини и
опрема наменети
за изградба на
улици

Континуирано за
време на
градежните
работи

Континуирано за
време на
градежните
работи

Пред почетокот
на работите

За да се спречи
загадување од
изливање и
небрежност

За да ги заштити
граѓаните од
изложеност на
зголемено ниво
на бучава
земајќи ги
предвид
техничките
спецификации на
опремата и
времетраењето
на работите на
локациите
Да одржува
соодветна
здравствена и
работна средина

Изведувач /
Надзор

Изведувач /
Надзор /
Општински
инспекторат

Изведувач /
Надзор /
Општински
инспекторат

Администрација
на локалната

Преглед на
документацијата

Визуелна
инспекција и
известување за
одговорните
лица од
Општина
Долнени

Во близина на
локацијата на
проектот

Завршен
Годишен

Визуелна
инспекција и
известување за
одговорните
лица од
Општина
Долнени

На локацијата на
проектот во
н.м.Црнилиште

Примена на
заштитни мерки
за деца, локално
население со цел
да се
минимизира
ризикот од
повреди на
проектните
локации и
директно
опкружување
Идентификација
и одвојување на
опасен отпад од
неопасен отпад

Како
параметарот што
треба да се
следи?

Каде
параметарот што
треба да се
следи?

Што
Параметар што
треба се следи?
ќќ

По завршувањето
на собирањето,

За време на
фазата на
изградба

Кога
параметарот што
треба да се следи?
(фреквенција на
мерење)?
Пред
започнување на
работите
Редовно, на
дневна основа за
време на
градежните
работи

Да се подобри
управувањето со

Избегнување
депонирање на
опасен отпад на
локалната
депонија во
Дабов доло

За да се избегнат
професионални и
безбедносни
ризици за и
повреди на
децата и
граѓаните за
време на
проектните
активности

Зошто
параметарот што
треба да се
следи?

Градоначалник
на Општина

Изведувач
Надзор
Овластени
општински
инспектори
(комунални и
еколошки)

Изведувач /
Надзор /
Општински
инспекторат
(комунални и
еколошки)

Изградба /
реконструкција

Изградба /
реконструкција

Одговорност

План за следење на животната средина за под- проект: Реконструкција на коритото на постојниот одводен канал (суводолица) во н.м.
Црнилиште заедно со пешачки патеки.

Околу
градилиштето и
патиштата

На проектните
локации во н.м.
Црнилиште
Општина
Долнени
Администрација
на локалната
самоуправа

Емисија на
прашина и
издувни гасови
од работата на
градежната
опрема

Двоење на
опасен и
неопасен цврст
отпад

Исполнет
Годишен
извештај за
транспорт и
депонирање на
отпад

власт

извештај за
собирање,
транспортирање
и отстранување
на отпадот
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Преглед на
документацијата
- Листа на на
идентификуван
отпад

Визуелно
следење и
известување

Следење на
емисиите на
прашина и
емисиите на
издувни гасови
со калибрирана
опрема за
мерење на
прашина и
издувни гасови

- Листа на на
идентификуван
отпад

отпадот на
локално и
државно ниво.
Да се усогласат
со националните
законски барања
За да се утврди
дали нивото на
емисии во
воздухот е во
согласност со
предложените
национални
гранични
вредности

Да се спречи
одлагањето на
опасниот отпад
на општинската
депонија
По остварувањето Да се подобри
на работите за
управувањето со
собирање,
отпадот на
транспортирање
локално и
национално
на отпад на
ниво. Да се биде
дневна / месечна
во согласност со
основа
националните
законски барања

За време на
градежните
работи

Фреквенцијата на
мерењата ќе се
спроведува на
начин предложен
од националното
законодавство, во
случај на јавни
претставки

транспортот и
привременото и
конечното
отстранување на
отпадот

Градоначалник /
Директор на
Комуналец,

Изведувач Понудувач
Мерењата на
емисиите во
воздухот треба
да ги спроведува
акредитирана
ангажирана од
Изведувачот во
случај на јавни
претставки
Изведувач /
Надзор /
Општински
инспекторат

Долнени
Директор на ЈКП
"Комуналец"
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Општи услови од договорот
A. Општи одредби
1. Дефиниции

1.1 Зборовите кои се задебелени се термините за кои е дадена
дефиниција.
a) Прифатена цена на Договорот се однесува на цената која е
прифатена со Писмото за прифаќање за извршување и
завршување на работите како и поправката на било какви
грешки.
b) Распоред на активности се однесува на распоредот на сите
активности кои ги вклучува изградбата, поставувањето,
тестирањето и пуштањето во функција на работите наведени во
Договорот со севкупна цена. Тој вклучува севкупна цена за
секоја активност која се користи за проценки и за утврдување на
влијанијата на Измените и Случаите на компензација.
c) Пресудувач се однесува на лицето кое е заеднички назначено од
страна на Работодавачот и Изведувачот за решавање на спорови
во првата инстанца, како што е наведено во ОУД 23.
d) Банка се однесува на финансиската институција која е наведена
во ПУД.
e) Предмер се однесува на комплетниот предмер-пресметка кој
претставува дел од Понудата.
f) Случаите на компензација се однесуваат на оние настани кои се
наведени во ОУД клаузула 42.
g) Датум на завршување се однесува на датумот на завршување на
Работите според утврденото од страна на менаџерот на
проектот, во согласност со под-клаузула 53.1 од ОУД.
h) Договор се однесува на Договорот помеѓу Работодавачот и
Изведувачот за изведба, завршување и одржување на Работите.
Се состои од документите набројани во ОУД, под-клаузула 2.3
подолу.
i) Изведувач се однесува на лицето чија Понуда за извршување на
Работите е прифатена од страна на Работодавачот.
j) Понуда на Изведувачот се однесува на целосната тендерска
документација која Изведувачот ја поднел до Работодавачот.
k) Цена на Договорот се однесува на Прифатената цена на
Договорот назначена во Писмото за прифаќање, усогласена со
одредбите од Договорот.
l) Денови се однесува на календарски денови; месеци се однесува
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на календарски месеци.
m)Дневна работа се однесува на различните работни задачи кои се
предмет на исплата на временска основа за вработените на
Изведувачот и за Опремата, како дополнување на исплатите за
потребните материјали и постројки.
n) Грешка се однесува на кој било дел од Работите кои не се
завршени во согласност со Договорот.
o) Потврда за отстранети грешки се однесува на потврда која ја
издава менаџерот на проектот после поправањето на грешките
од страна на Изведувачот.
p) Период за отстранување на грешки се однесува на периодот
наведен во ПУД, клаузула 34.1, пресметан од датумот на
завршување.
q) Цртежи се однесува на цртежи од Работите како што се
назначени во Договорот и сите дополнителни или
модифицирани цртежи издадени од страна на (или во име на)
Работодавачот во согласност со Договорот, кои вклучуваат
пресметки и други информации кои се обезбедени или одобрени
од страна на менаџерот на проектот за извршување на
Договорот.
r) Работодавач се однесува на страната која го ангажира
Изведувачот за завршување на Работите, според утврденото во
ПУД.
се однесува на машинеријата и возилата на
s) Опрема
Изведувачот кои се привремено донесени на Локацијата за
извршување на Работите
t) "Писмено" или "во пишана форма" значи напишани на рака, на
машина за пишување, печатени или електронски направени кои
влегуваат во трајна евиденција;
u) Почетна цена на Договор се однесува на Цената на Договор
наведена во Писмото за прифаќање на Работодавачот.
v) Предвиден датум на завршување се однесува на датумот на кој е
предвидено дека Изведувачот ќе ги заврши Работите.
Предвидениот датум на завршување е даден во ПУД.
Предвидениот датум на завршување може да биде ревидиран
само од страна на менаџерот на проектот со продолжување на
времето или со наредба за забрзување.
w) Материјали се однесува на сите добра, вклучувајќи ги и сите
потрошни материјали кои што Изведувачот ги користи при
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изведба на Работите.
x) Постројка се однесува на кој било интегрален дел од Работите
кој ќе има машинска, електрична, хемиска или биолошка
функција.
y) Менаџер на проектот се однесува на лицето наведено во ПУД
(или кое било друго соодветно лице назначено од страна на
Работодавачот и за кое е известен Изведувачот, кое ќе биде во
функција на замена на менаџерот на проектот) одговорно за
надзор врз изведбата на Работите и спроведувањето на
Договорот.
z) ПУД се однесува на Посебни услови од Договорот.
aa) Локација се однесува на областа утврдена како таква според
ПУД.
bb) Извештаи од истражување на локација се однесува на оние
извештаи кои се вклучени во тендерската документација и се
фактички и толкувани извештаи во врска со теренските и
подземните услови на Локацијата.
cc) Спецификација се однесува на Спецификацијата за Работите
вклучени во Договорот и кои било модификации или
дополнувања кои се направени или одобрени од страна на
менаџерот на проектот.
dd) Датумот на започнување е даден во ПУД. Тоа е крајниот рок
кога Изведувачот треба да ја започне изведбата на Работите. Не
е неопходно да се вклопи со која било од Датумите на
достапност на локацијата.
ee) Подизведувач се однесува на физичко или правно лице кое има
склучено Договор со Изведувачот да извршува дел од работата
во Договорот, која вклучува работа на Локацијата.
ff) Подготвителни работи се однесува на работите назначени,
конструирани, инсталирани и отстранети од страна на
Изведувачот неопходни за конструкција или инсталирање на
Работите.
gg) Измена се однесува на инструкција дадена од менаџерот на
проектот со која се прави измена на Работите.
hh) Работата се однесува на она што според Договорот Изведувачот
треба да конструира, инсталира и достави до Работодавачот,
според дефинираното во ПУД.
2. Толкување

2.1

При толкување на овие ОУД, зборовите кои се однесуваат на еден
род ги опфаќаат сите родови. Зборовите кои означуваат еднината
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подразбираат и множина и обратно. Насловите немаат важност.
Зборовите го имаат своето нормално значење според јазикот на
Договорот, освен ако не е поинаку дефинирано. Менаџерот на
проектот ќе обезбеди инструкции кои ќе ги објаснуваат
прашањата во врска со овие ОУД.
2.2

Доколку завршување по сегменти е прецизирано во ПУД,
одредени референци од ОУД за Работите, Датумот на завршување
и Предвидениот датум на завршување ќе се однесуваат на кој
било Дел од Работите (освен референците за Датумот на
завршување и Предвидениот датум на завршување на севкупните
Работи).

2.3

Документите кои го формираат Договорот ќе бидат толкувани
според следниот ред на приоритет
(а) Договор,
(б) Писмо за прифаќање,
(в) Понуда на Изведувачот,
(г) Посебни услови од Договор,
(д) Општи услови од Договор, вклучувајќи прилози
(ѓ) Спецификации,
(е) Цртежи,
(ж) Предмер20, и
(з) било кој друг документ наведен во ПУД како дел од
Договорот.

3. Јазик и закон

3.1 Јазикот на Договорот и законот според кој се раководи Договорот
се утврдени во ПУД.
3.2 Во текот на извршувањето на договорот, Изведувачот ќе ги
почитува забраните за увоз на стоки и услуги во земјата на
Работодавачот кога
(a) според законската регулатива, земјата на
забранува трговски односи со таа земја; или

Заемопримачот

(b) во согласност со одлуката на Советот за безбедност на
Обединетите нации во Поглавје VII од Повелбата на Обединетите
нации, земјата на Заемопримачот забранува секаков увоз на стоки
од таа земја, или било какви исплати кон лица или субјект во таа
20

Во договори со севкупна сума, избриете го „Предмер пресметка“ и заменете го со „Распоред на
активности“
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земја.
4. Одлуки на
менаџерот на
проектот

4.1 Освен ако не е поинаку прецизирано, менаџерот на проектот ќе
одлучува за проблеми поврзани со договорот помеѓу
Работодавачот и Изведувачот во улога на претставник на
Работодавачот.

5. Делегирање

5.1 Доколку не е поинаку прецизирано во ПУД, менаџерот на
проектот може да ги делегира своите обврски и одговорности на
други луѓе, освен на Пресудувачот, откако ќе го извести
Изведувачот и може да откажува било какво делегирање откако
ќе го извести Изведувачот.

6. Комуникација

6.1 Комуникацијата помеѓу страните кои се споменати во овие
Услови ќе биде ефективна само ако е во писмена форма.
Известувањата ќе бидат ефективни само кога ќе бидат доставени.

7. Подизведување 7.1 Изведувачот може да склучува договори за подизведување со
одобрување од менаџерот на проектот, но не може да го доделува
Договорот без писмено одобрување од Работодавачот.
Подизведувањето не ги менува должностите на Изведувачот.
8. Други
изведувачи

8.1 Изведувачот ќе соработува и ќе ја дели Локацијата со други
изведувачи, јавни институции и претпријатија, и Работодавачот
помеѓу датумите дадени во распоредот на други изведувачи,
според даденото во ПУД. Исто така, Изведувачот за нив ќе ги
обезбеди средствата и услугите според опишаното во Распоредот.
Работодавачот може да го модифицира Распоредот на други
изведувачи и ќе го извести Изведувачот за какви било
модификации кои биле направени.
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9.1 Изведувачот ќе го ангажира клучниот кадар и ќе ја употребува
опремата назначена во Понудата за извршување на Работите или
ќе ангажира друг кадар одобрен од страна на менаџерот на
проектот. Менаџерот на проектот ќе одобри замена на дел од
кадарот и опремата само доколку нивните релевантни
квалификации и способности се во голема мера еднакви или
подобри од оние на кадарот наведен во Понудата.
9.2 Доколку менаџерот на проектот побара од Изведувачот да
отстрани некое лице кое е дел од кадарот или работната сила на
Изведувачот наведувајќи ги причините, Изведувачот ќе се
осигура дека лицето ќе ја напушти Локацијата во рок од седум
дена и нема да има понатамошна врска со работата поврзана со
Договорот.
9.3 Доколку Работодавачот, Менаџерот на проектот или Изведувачот
утврдат дека вработено лице кај Изведувачот е вмешано во
постапка на корупција, измама, тајна, принудна или опструктивна
постапка во текот на извршувањето на работите, тоа лице ќе биде
отстрането во согласност со горенаведената клаузула 9.2.

10. Ризици на
Работодавачот
и Изведувачот

10.1 Работодавачот ги сноси ризиците кои овој Договор ги наведува
како ризици на Работодавачот, а Изведувачот ги сноси ризиците
кои овој Договор ги наведува како ризици на Изведувачот.

11. Ризици на
Работодавачот

11.1 Од Датумот на започнување се до издавањето на Потврдата за
отстранети грешки, ризици на Работодавачот се:
(a)

(b)

Ризикот од повреди, смрт на кадар или губење, односно
оштетување на сопственост (исклучувајќи ги Работите,
Постројки, Материјалите и Опремата) како резултат на
(i)

употреба, или заземање на Локацијата од Работите или
за цел на Работите која е неизбежен резултат на
Работите, или

(ii)

невнимание, прекршување на законска должност или
вмешување во какви било законски права од страна на
Работодавачот или од страна на било кое лице
вработено или ангажирано од него, со исклучок на
Изведувачот.

Ризикот од оштетување на Работите, Постројките,
Материјалите и Опремата до степен кој е резултат на грешка
на Работодавачот или грешка во проектот на Работодавачот
или како резултат на војна или радиоактивна контаминација
која директно влијае врз државата каде што ќе се
извршуваат Работите.
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11.2 Од Датумот на завршување се до денот на издавање на Потврдата
за отстранети грешки, ризикот од загуба или оштета на Работите,
Постројките и Материјалите е ризик на Работодавачот, освен ако
не се работи за загуба или оштета како резултат на
(a) грешка која постоела на Датумот на завршување,
(b) во случај кој се појавил пред Датумот на завршување кој
не бил ризик на Работодавачот, или
(c) активностите на Изведувачот на Локацијата после Датумот
на завршување.
12. Ризици на
Изведувачот

12.1 Од Датумот на започнување се до денот на издавање на
Потврдата за отстранети грешки, ризикот од повреда, смрт на
кадар и загуба или оштета на сопственост (вклучувајќи ги, без
ограничување, Работите, Постројките, Материјалите и Опремата)
кои не се ризик на Работодавачот, се ризик на Изведувачот.

13. Осигурување

13.1 Изведувачот ќе обезбеди во име на Работодавачот и Изведувачот,
осигурително покритие од Датумот на започнување до крајот на
Периодот на отстранување грешки во вредност утврдена во ПУД
за следните настани кои се должат на ризиците на Изведувачот:
(a) загуба или оштетување
Материјалите;

на

Работите,

Постројките

и

(b) загуба или оштетување на Опремата;
(c) загуба или оштетување на сопственоста (освен за Работите,
Постројките, Материјалите и Опремата) во врска со
Договорот; и
(d) лична повреда или смрт.
13.2 Полисите и потврдите за осигурување ќе бидат испорачани од
страна на Изведувачот до менаџерот на проектот на одобрување
од страна на менаџерот на проектот пред Датумот на
започнување. Целото тоа осигурување ќе се употреби за да може
да се исплати компензација во видот и пропорциите на валутите
кои се потребни да се поправи загубата или штетата која е
направена.
13.3 Доколку Изведувачот не ги обезбеди потребните полиси и
потврди, Работодавачот може да го наплати осигурувањето кое го
обезбедил Изведувачот и да ги надомести премиите кои
Работодавачот ги платил од исплатите кои треба да ги плати
Изведувачот, или ако ниту една исплата не е доспеана, исплатата
на премиите ќе претставува долг.
13.4 Нема да се прават измени на условите за осигурување без
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одобрение од менаџерот на проектот.
13.5 Двете страни ќе ги почитуваат сите услови на осигурителните
полиси.
14. Извештаи од
истражувања
на локацијата

14.1 Изведувачот ќе ги земе во предвид сите Извештаи од
истражувања на локацијата кои се дадени во ПУД, надополнети
со други информации достапни до Изведувачот.

15. Изведба на
работите од
Изведувачот

15.1 Изведувачот ќе ги изведува и спроведува Работите во согласност
со Спецификациите и Цртежите.

16. Работите кои
ќе бидат
завршени до
Предвидениот
датум на
завршување

16.1 Изведувачот може да го започне извршувањето на Работите на
Датумот на започнување и ќе ги извршува Работите во согласност
со Динамичкиот план кој е доставен од Изведувачот, ажуриран со
одобрение од менаџерот на проектот и ќе ги заврши до
Предвидениот датум на завршување.

17. Одобрение од
менаџерот на
проектот

17.1 Изведувачот ќе ги достави Спецификациите и Цртежите кои ги
прикажуваат предложените Подготвителни работи до менаџерот
на проектот за одобрување.
17.2 Изведувачот ќе биде
Подготвителните работи.

одговорен

за

проектирање

на

17.3 Одобрението од менаџерот на проектот нема да ја измени
одговорноста на Изведувачот за проектирање на Подготвителните
работи.
17.4 Изведувачот ќе обезбеди одобрение од трето лице за
проектирањето на Подготвителните работи доколку тоа е
потребно.
17.5 Сите Цртежи изготвени од страна на Изведувачот за извршување
на подготвителните или трајните работи се предмет на претходно
одобрување од страна на менаџерот на проектот пред нивната
употреба.
18. Безбедност и
заштита на
животната
средина

19. Откритија

18.1 Изведувачот ќе биде одговорен за безбедноста на сите активности
на локацијата.
18.2 Изведувачот ќе ги преземе сите потребни чекори за заштита на
животната средина (и внатре и надвор од градежната локација) и
да ги ограничи штетите и непријатноста кон луѓето и имотот кои
произлегуваат од загадување, бучава и други резултати од
неговата работа.
19.1 Се што ќе биде откриено на локација а е од историски или друг
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интерес или пак од значителна вредност ќе биде во сопственост
на Работодавачот. Изведувачот ќе го извести менаџерот на
проектот за таквите откритија и ќе постапи со истите во
согласност со инструкциите на менаџерот на проектот.
20. Достапност на
локацијата

20.1 Работодавачот ќе обезбеди достапност на локацијата и сите
нејзини делови на Изведувачот. Доколку не е дадена достапност
на дел од локацијата до денот утврден во ПУД, ќе се смета дека
Работодавачот го одложил започнувањето на соодветни
активности и ова ќе биде Случај за компензација.

21. Пристап до
локацијата

21.1 Изведувачот ќе му дозволи на менаџерот на проектот или кое
било лице овластено од менаџерот на проектот пристап до
локацијата и до кое било место каде што се извршува или ќе се
извршува работа во согласност со Договорот.

22. Инструкции,
инспекции и
ревизија

22.1 Изведувачот ќе ги следи сите инструкции на менаџерот на
проектот кои се во согласност со законите кои се применуваат на
местото каде што се наоѓа локацијата.
22.2 Изведувачот и неговите подизведувачи и консултанти треба да
водат точна и систематска евиденција во однос на изведените
работи во таква форма и детали коишто јасно ќе ги прикажуваат
релевантните промени на време и трошоци.
22.3 Изведувачот, како и подизведувачите и под-консултантите ќе и
дозволат на Банката и/или лицата назначени од страна на Банката
да извршат инспекција на локацијата и/или сметките и записите
кои се однесуваат на исполнувањето на Договорот и изведбата на
работите во Договорот и тие сметки и записи да бидат
ревидирани од страна на ревизорите назначени од Банката
доколку истото е побарано од страна на Банката.
На
Изведувачот, подизведувачите и под-консултантите им се
посочува под-клаузула 25.1, со која се утврдува дека
активностите со кои материјално се оневозможува остварувањето
на правото на Банката на инспекција и ревизија утврдено со подклаузула 22.2 претставуваат забранета пракса која може да
резултира во поништувањето на договорот (како и утврдување на
непогодност според важечките одредби на Банката за
санкционирање).

23. Назначување
на Пресудувач

23.1 Пресудувачот го именуваат заеднички Работодавачот и
Изведувачот кога Работодавачот ќе го издаде Писмото за
прифаќање. Доколку во Писмото за прифаќање Работодавачот не
се согласи со именувањето на Пресудувачот, Работодавачот ќе
побара од Надлежната институција за именување назначена
според ПУД да назначи Пресудувач во рок од 14 дена по
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добивањето на барањето.
23.2 Доколку Пресудувачот даде оставка или почине или доколку
Работодавачот и Изведувачот се согласат дека Пресудувачот не
дејствува во согласност со одредбите на Договорот,
Работодавачот и Изведувачот ќе назначат нов Пресудувач. Во
случај на несогласување помеѓу Работодавачот и Изведувачот,
Пресудувачот ќе биде назначен во рок од 30 дена од страна на
Надлежната институција за именување назначена според ПУД
на барање на која било страна во рок од 14 дена по добивањето на
барањето.
24. Процедура за
спорови

24.1 Доколку Изведувачот верува дека одлуката донесена од страна на
менаџерот на проектот го надминува овластувањето кое
менаџерот на проектот го има во согласност со Договорот или
доколку смета дека одлуката е погрешна, решението ќе биде
испратено до Пресудувачот во рок од 14 дена од известувањето за
одлуката на менаџерот на проектот.
24.2 Пресудувачот ќе даде писмена одлука во рок од 28 дена од
добивањето на известување за спор.
24.3 Пресудувачот ќе биде исплатен по час според стапка
прецизирана во ПУД заедно со дополнителните трошоци
прецизирани во ПУД, а сумата ќе биде подеднакво поделена
помеѓу Работодавачот и Изведувачот, без оглед на одлуката која
ќе ја донесе Пресудувачот. Секоја страна може да ја предаде
одлуката на Пресудувачот на Арбитер во рок од 28 дена од
донесувањето на писмената одлука. Доколку ниту една страна не
го предаде спорот на арбитража во рок од споменатите 28 дена,
одлуката на Пресудувачот ќе биде финална и обврзувачка.
24.4 Арбитражата ќе биде спроведена во согласност со процедурите за
арбитража издадени од страна на именуваната институција на
местото прецизирано во ПУД.

25. Постапки на
измама и
корупција

25.1 Банката налага согласност со политиката во однос на постапката
на измама и корупција како што е наведено во Дополнувањето на
ОУД.
25.2 Работодавачот бара Изведувачот да ги прикаже сите провизии и
надоместоци кои се исплатени или треба да бидат исплатени на
претставници или други страни кои се поврзани со тендерската
постапка и извршувањето на договорот. Прикажаните
информациите мора да го вклучат името и адресата на
претставниците или другите страни, износот и валутата и целта
на провизијата, наградата или надоместокот.
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Б. Контрола на време
26. Динамички
план

26.1 Во рамките на времето прецизирано во ПУД, после датумот на
Писмото за прифаќање, Изведувачот ќе му поднесе за одобрување
на менаџерот на проектот Динамички план кој ги покажува
општите методи, спогодби, ред и временска рамка за сите
активности на Работите. Во случај на договор со севкупна цена,
активностите од Динамичкиот план ќе бидат усогласени со
активностите од Распоредот на активности.
26.2 Ажурираниот Динамички план ќе биде план кој го покажува
тековното напредување постигнато за секоја активност и ефектот
од напредувањето постигнато во време на преостанатата работа,
вклучувајќи какви било измени на редоследот на активностите.
26.3 Изведувачот ќе достави ажуриран Динамички план за интервали
не подолги од периодот прецизиран во ПУД до менаџерот на
проектот за одобрување. Доколку Изведувачот не достави
ажуриран Динамички план во рамките на тој период, менаџерот
на проектот може да ја задржи сумата прецизирана во ПУД од
наредната исплата и да продолжи така да не ја исплаќа таа сума
се до следната исплата после денот на кој бил доставен
задоцнетиот Динамички план. Во случај на договор со севкупна
цена, Изведувачот ќе достави ажуриран распоред на активности
во рок од 14 дена од барањето на менаџерот на проектот.
26.4 Одобрението на Динамичкиот план на менаџерот на проектот
нема да ги измени должностите на Изведувачот. Изведувачот
може да го ревидира Динамичкиот план и повторно да го поднесе
до менаџерот на проектот во било кое време. Ревидираниот
Динамички план ќе го прикажува влијанието од Измените и
Случаите за компензација.

27. Продолжување
на
Предвидениот
датум на
завршување

27.1 Менаџерот на проектот ќе го продолжи Предвидениот датум на
завршување доколку се појави Случај за Компензација или е
направена Измена која оневозможува Завршувањето да биде
постигнато до Предвидениот датум на завршување без
Изведувачот да преземе чекори за забрзување на преостанатата
работа, со што Изведувачот ќе има дополнителни трошоци.
27.2 Менаџерот на проектот ќе одлучи дали и колку да го продолжи
Предвидениот датум на завршување во рок од 21 ден, откако
Изведувачот ќе побара од менаџерот на проектот одлука во врска
со влијанието на Случајот за компензација или Измената и после
поднесувањето на комплетни пропратни информации. Доколку
Изведувачот не дал навремено предупредување за одложувањето
или не соработувал при справување со тоа одложување,
одложувањето поради таква грешка нема да се земе во предвид

3-16

Сегмент VIII – Општи услови од договорот

при одредувањето на новиот Предвиден датум на завршување.
28. Забрзување

28.1 Кога Работодавачот сака Изведувачот да заврши пред
Предвидениот датум на завршување, менаџерот на проектот ќе
обезбеди предлог цени за постигнување на неопходното
забрзување од Изведувачот. Доколку Работодавачот ги прифати
тие предлози, Предвидениот датум на завршување ќе биде
соодветно усогласен и потврден од страна на Работодавачот и
Изведувачот.
28.2 Доколку Работодавачот ги прифати предлог цените на
Изведувачот за забрзување, тие ќе бидат инкорпорирани во
Цената на Договорот и ќе се сметаат за Измена.

29. Одложувања
побарани од
менаџерот на
проектот
30. Состаноци на
раководството

29.1 Менаџерот на проектот може да даде инструкции до Изведувачот
за одложување на започнувањето или напредувањето на која била
активност од Работите.
30.1 Менаџерот на проектот или Изведувачот може да побараат еден
од друг да присуствуваат на состанокот на раководството.
Работата на ваквите состаноци ќе биде да се прегледаат
плановите за преостанатата работа и да се решат проблемите кое
се појавиле во согласност со процедурата на навремено
предупредување.
30.2 Менаџерот на проектот ќе води записник од работата на
состаноците и ќе обезбеди копии од записникот до оние кои
присуствувале на состанокот и до Работодавачот. Должностите за
преземање на соодветни дејства ќе бидат делегирани од страна на
менаџерот на проектот на состанокот на раководството или по
состанокот и ќе бидат писмено доставени до сите кои
присуствувале на состанокот.

31.
Навремено
предупредување

31.1 Изведувачот ќе го предупреди менаџерот на проектот најбрзо што
може во врска со настани кои може да се појават или услови кои
може негативно да влијаат врз квалитетот на работата, да ја
зголемат Цената на Договорот или да го одложат завршувањето
на Работите. Менаџерот на проектот може да побара од
Изведувачот да процени како можат идните настани или услови
да влијаат врз Цената на Договорот или Датумот на завршување.
Изведувачот треба да ја обезбеди проценката најрано што може.
31.2 Изведувачот ќе соработува со менаџерот на проектот во
подготовка и разгледување на предлози како да се избегнат или
намалат ефектите од таков случај или околност од страните
вклучени во работата и во извршувањето на произлезените
инструкции од страна на менаџерот на проектот.
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В. Контрола на квалитет
32. Идентификува
ње на грешки

32.1 Менаџерот на проектот ќе ја провери работата на Изведувачот и
ќе го извести Изведувачот во врска со било какви Грешки кои ќе
ги открие. Таа проверка нема да има влијание врз обврските на
Изведувачот. Менаџерот на проектот може да му наложи на
Изведувачот да побара одредени Грешки и да ја тестира работата
за која менаџерот на проектот смета дека има Грешка.

33. Тестови

33.1 Доколку менаџерот на проектот му наложи на Изведувачот да
изврши тест кој не е прецизиран во Спецификацијата за да
провери дали одредена работа има Грешка и ако тестот покаже
дека има, Изведувачот ќе плати за тестот и примероците. Ако
нема Грешка, тестот ќе биде Случај за компензација.

34. Поправка на
грешки

34.1 Менаџерот на проектот ќе го извести Изведувачот за какви било
Грешки пред крајот на Периодот за отстранување на грешки, кој
започнува во моментот на Завршувањето, а е дефиниран во
ПУД. Периодот за отстранување на грешките ќе биде продолжен
колку што е потребно за да се поправат Грешките.
34.2 Секогаш кога ќе биде дадено известување за Грешка, Изведувачот
ќе ја поправи пријавената Грешка во рокот прецизиран во
известувањето на менаџерот на проектот.

35. Непоправени
грешки

35.1 Доколку Изведувачот не поправил некоја Грешка во рокот
прецизиран во известувањето од менаџерот на проектот,
менаџерот на проектот ќе го процени трошокот за поправање на
Грешката, а Изведувачот ќе ја плати таа сума.

Г. Контрола на трошоци
36. Цена на
Договорот

36.1 Изведувачот ќе обезбеди ажуриран Распоред на активности во
рок од 14 дена откако ќе му биде наложено од страна на
менаџерот на проектот. Распоредот на активностите ќе ги содржи
цените на активностите за изведба на работите од страна на
Изведувачот. Распоредот на активности се користи за следење и
контрола на извршувањето на активностите врз основа на кои ќе
му се исплати на Изведувачот. Доколку исплатата на
материјалите на локацијата се врши одделно, Изведувачот ќе ја
прикаже испораката на материјалите на градежната локација
одделно во Распоредот на активности.

37. Промени на
цената на
договорот

37.1 Изведувачот ќе го менува Распоредот на активностите за да ги
прилагоди промените во Програмата или начинот на работа кои
Изведувачот ги извршил. Цените во Распоредот на активностите
нема да се менуваат кога Изведувачот ги прави промените во
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Распоредот на активности.
37.2 На барање на менаџерот на проектот Изведувачот ќе му обезбеди
детална анализа за трошоците за која било стапка од Предмерот.
38. Измени

38.1 Сите Измени ќе бидат вклучени во ажурираните Динамички
планови и Распоред на активности кои ги подготвува
Изведувачот.
38.2 Изведувачот ќе достави понуда за извршување на измената кога
тоа ќе биде побарано од страна на менаџерот на проектот.
Менаџерот на проектот ќе ја процени понудата, која ќе биде
поднесена во рок од седум (7) дена од денот на барањето или во
подолг временски период наведен од страна на менаџерот на
проектот, но пред да се побара спроведување на Измената.
38.3 Доколку понудата на Изведувачот е неразумна, менаџерот на
проектот може да ја побара измената и да се направи промена на
Цената на договорот врз основа на сопствената проценка за
влијанието на измената врз трошоците на Изведувачот.
38.4 Доколку менаџерот на проектот смета дека итноста на работата ќе
го спречи поднесувањето на понуда, за да не дојде до одложување
на работата нема да се поднесе понуда и Измената ќе се смета
како Случај за компензација.
38.5 Изведувачот нема право на дополнителна исплата за трошоци кои
можело да се избегнат со навремено предупредување.
38.6 Доколку работата во Измената одговара на одредена позиција од
Предмерот и доколку според мислењето на менаџерот на
проектот, количината на работа над лимитот наведен во подклаузула 39.1 или времетраењето за нејзино извршување не
предизвикуваат промени на трошоците по единица количина, ќе
се користи стапката од Предмерот за пресметување на вредноста
на Измената. Ако трошоците по единица количина се менуваат
или доколку природата и времетраењето на работата во Измената
не кореспондира со позициите од Предмерот, понудата од страна
на Изведувачот ќе биде во форма на нови стапки за релевантните
позиции.

39. Пресметка на
проток на
парични
средства
40. Потврди за
исплата

39.1 Кога Динамичкиот план или Распоредот на активности ќе биде
ажуриран, Изведувачот ќе достави до менаџерот на проектот
ажурирана пресметка за проток на парични средства.
40.1 Изведувачот ќе поднесе до менаџерот на проектот месечни
времени ситуации за проценетата вредност на извршените работи
намалени за кумулативната сума утврдена претходно.
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40.2 Менаџерот на проектот ќе ги провери месечните времени
ситуации на Изведувачот и ќе ја потврди сумата која треба да му
биде исплатена на Изведувачот.
40.3 Вредноста на извршените работи ќе биде утврдена од страна на
менаџерот на проектот.
40.4 Вредноста на извршените работи ќе ја опфати вредноста на
количините на завршените активности од Распоредот со
активности.
40.5 Вредноста на извршената работа ќе вклучи и вреднување на
Измените и Случаите на компензација.
40.6 Менаџерот на проектот може да ја исклучи било која позиција
утврдена со претходна потврда или да намали дел на било која
позиција утврдена со претходна потврда како резултат на понови
информации.
41. Исплати

41.1 Исплатите ќе бидат усогласени со одбивање на авансното
плаќање и задржувањето на средства. Работодавачот ќе му ги
исплати на Изведувачот сумите кои се утврдени од страна на
Менаџерот на проектот во рок од 28 дена од денот на секоја
потврда. Доколку Работодавачот направи доцна исплата, на
Изведувачот ќе му биде исплатена камата за задоцнета исплата
при следната исплата. Каматата ќе биде пресметана од денот на
кој требало да биде направена исплатата до денот на кој е
направена задоцнетата исплата со прифатената каматна стапка за
комерцијални заеми за валутата во која се вршат исплатите.
41.2 Доколку потврдената сума е зголемена во подоцнежна потврда
или како резултат на позитивно произнесување од страна на
Пресудувачот или Арбитерот, на Изведувачот ќе му биде платена
камата на задоцнетото плаќање според утврденото во оваа
клаузула. Каматата ќе биде пресметана од денот на кој е утврдена
зголемената сума во отсуство на спор.
41.3 Освен ако не е поинаку утврдено, сите исплати и намалувања ќе
бидат исплатени или наплатени во националната валута на
Работодавачот вклучени во цената на Договорот.
41.4 Позициите од Работите за кои не е дадена стапка или цена нема
да бидат платени од Работодавачот и ќе се сметаат за покриени од
други стапки и цени од Договорот.

42. Случаи за
компензација

42.1 Следните ќе бидат Случаи за компензација:
(a)Ако Работодавачот не дава пристап до дел од Локацијата се до
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Датумот на достапност на локацијата во согласност со подклаузула 20.1 од ОУД.
(b)Ако Работодавачот го модифицира Распоредот на други
изведувачи на начин на кој влијае врз работата на Изведувачот
според Договорот.
(c) Ако менаџерот на проектот наложи одложување или не ги
издаде Цртежите, Спецификациите или инструкциите кои се
потребни за навремено извршување на Работите.
(d) Ако менаџерот на проектот му дава инструкции на
Изведувачот да изврши дополнителни тестови при работата, за
која подоцна ќе се утврди дека е без Грешки.
(e)Ако менаџерот на проектот не одобрува подизведување без
оправдана причина.
(f) Ако условите на локација се значително полоши отколку што
можело да се претпостави пред издавањето на Писмото за
прифаќање од информациите дадени до понудувачите
(вклучувајќи ги Извештаите за истражување на Локацијата), од
јавно достапните информации и од визуелната инспекција на
Локацијата.
(g)Ако менаџерот на проектот дава инструкции за справување со
непредвидени услови предизвикани од Работодавачот или
дополнителна работа која е потребна за безбедност или други
причини.
(h)Ако други изведувачи, јавни институции и претпријатија или
Работодавачот не работат во рамките на термините и другите
ограничувања утврдени во Договорот и тие предизвикуваат
одложување или дополнителен трошок за Изведувачот.
(i) Ако авансното плаќање е одложено.
(j) Ако било кои од ризиците на Работодавачот имаат влијание врз
Изведувачот
(k)Ако менаџерот на проектот без оправдана причина го одложува
издавањето на Потврда за завршување.
42.2 Доколку некој Случај на компензација предизвикува
дополнителен трошок или го спречува завршување на работата
пред Предвидениот датум на завршување, Цената на Договорот
ќе биде зголемена и/или Предвидениот датум на завршување ќе
биде продолжен. Менаџерот на проектот ќе одлучи дали и за
колку ќе биде зголемена Цената на Договорот и дали и за колку
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ќе биде продолжен Предвидениот датум на завршување.
42.3 Веднаш штом од Изведувачот ќе бидат обезбедени информации
кои го демонстрираат влијанието на секој Случај на компензација
врз пресметката на трошокот на Изведувачот, тие ќе бидат
оценети од менаџерот на проектот, а Цената на Договорот ќе биде
соодветно усогласена. Доколку пресметката на Изведувачот се
смета за неоправдана, менаџерот на проектот ќе ја усогласи
Цената на Договорот врз основа на своја сопствена пресметка.
Менаџерот на проектот ќе очекува од Изведувачот да реагира
соодветно и навремено при тој случај.
42.4 Изведувачот нема да има право на компензација во случај кога
имало негативно влијае врз интересите на Работодавачот бидејќи
Изведувачот не дал навремено предупредување или не
соработувал со менаџерот на проектот.
43. Данок

43.1 Менаџерот на проектот ќе ја усогласи Цената на Договорот
доколку даноците, обврските и другите давачки се променети
помеѓу датумот кој е 28 дена пред поднесувањето на понудите за
Договорот и датумот на последната потврда за Завршување.
Усогласувањето ќе биде измена на сумата на данокот кој треба да
биде платен од Изведувачот, доколку таквите измени се уште не
се дадени во Цената на Договор, или се резултат на клаузула 44
од ОУД.

44. Валути

44.1 Кога плаќањата се вршат во валути различни од валутата на
земјата на Работодавачот наведена во ПУД, девизните курсеви
кои ќе се користат за пресметување на износите што треба да се
исплатат ќе бидат курсевите наведени во понудата на
Изведувачот.

45. Усогласување
на цена

45.1 Цените ќе бидат усогласени за флуктуации на трошокот само ако
тоа е предвидено во ПУД. Доколку е така, сумите потврдени во
секоја потврда за исплата, пред одбивањето за Авансно плаќање
ќе бидат усогласени преку примена на соодветен фактор за
усогласување на цени врз сумите за исплата во секоја валута.
Pc = Ac + BcImc/Ioc
каде:
Pс е факторот на усогласување за Цената на Договор во
специфична валута “c”.
Ac и Bc се коефициенти прецизирани во ПУД,
претставувајќи ги неусогласливите и усогласливите делови
од Цената на Договорот во специфичната валута “c” и
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Iмс е индексот кој преовладува на крајот од месецот за кој се
фактурира, а Io е индексот кој преовладува 28 дена пред
отворањето на понудите; двата во специфичната валута “с”.
45.2 Доколку вредноста на индексот се измени откако била
употребена во пресметка, пресметката ќе биде поправена и ќе
биде направено усогласување во следната потврда за исплата.
Вредноста на индексот ќе се смета дека ги има земено предвид
сите измени на трошоци како резултат на флуктуации во
трошоците.
46. Задржување на
средства

46.1 Работодавачот ќе го задржи од секоја исплата доспеана до
Изведувачот процентот прецизиран во ПУД се до завршувањето
на Работите.
46.2 По издавањето на сертификатот за завршување на работите од
страна на менаџерот на проектот во согласност со ОУД 51.1,
половина од целосната сума која е задржана повторно ќе се
исплати на Изведувачот, а половина кога ќе помине Периодот на
отстранување на грешките и кога менаџерот на проектот ќе
потврди дека сите Грешки кои ги пријавил до Изведувачот пред
завршувањето на периодот се поправени. Изведувачот може да ги
замени парите кои треба да се задржат со соодветна банкарска
гаранција

47. Утврдена
оштета

47.1 Изведувачот ќе му исплати утврдена оштета на Работодавачот
според дневна стапка прецизирана во ПУД за секој ден кога
датумот на Завршување го надминува Предвидениот датум за
завршување. Вкупната сума на утврдена оштета нема да ја
надмине сумата дефинирана во ПУД. Работодавачот може да ја
одбие утврдената оштета од исплатите кои се доспеани до
Изведувачот. Исплатите на утврдената оштета нема да имаат
влијание врз обврските на Изведувачот.
47.2 Доколку Предвидениот датум на завршување е продолжен откако
била исплатена утврдената оштета, менаџерот на проектот ќе
коригира било какво натплатување на оштета од Изведувачот
усогласувајќи ја следната потврда за исплата. На Изведувачот ќе
му биде платена камата за натплатувањето, пресметана од денот
на исплата до денот на повторна исплата, според стапките
утврдени во под-клаузула 41.1 од ОУД.

48. Бонус

48.1 На Изведувачот ќе му биде платен Бонус пресметан според
стапката по календарски ден прецизирана во ПУД за секој ден
(минус деновите за кои Изведувачот е платен за забрзување) за
кој настапило Завршување на работите пред Предвидениот датум
на завршување. Менаџерот на проектот ќе потврди дека Работите
се завршени, иако тие не било предвидено да бидат завршени
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дотогаш.
49. Авансно
плаќање

49.1 Работодавачот ќе направи авансно плаќање до Изведувачот на
сумите утврдени во ПУД до денот утврден во ПУД, откако
Изведувачот ќе обезбеди безусловна банкарска гаранција во
форма и од банка прифатлива за Работодавачот за сумите еднакви
на авансното плаќање. Гаранцијата ќе биде ефективна се додека
не се отплати авансната исплата, но сумата на Гаранцијата
соодветно ќе се намалува за сумите кои се платени од
Изведувачот. За авансното плаќање нема да се наплатува камата.
49.2 Изведувачот ќе ја употреби авансната исплата само за плаќање на
Опрема, Постројки, Материјали и трошоци за мобилизирање кои
се потребни единствено за извршување на Договорот.
Изведувачот ќе демонстрира дека авансната исплата е употребена
на овој начин со тоа што ќе обезбеди копии на фактури или други
документи до менаџерот на проектот.
49.3 Авансната исплата ќе биде вратена преку одбивање на соодветни
пропорционални суми од исплатите кои се доспеани до
Изведувачот, следејќи го распоредот на завршени проценти од
Работите според исплата. Нема да се зема во предвид авансно
плаќање или неговото враќање при одредување на вредноста на
завршената работа, Измените, усогласувањето на цени, Случаите
на компензација, Бонуси, или Утврдени оштети.

50. Гаранции

50.1 Гаранцијата за извршување на договорот ќе биде обезбедена до
Работодавачот не подоцна од денот прецизиран во Писмото за
прифаќање и ќе биде издадена во сумата прецизирана во ПУД
од банката или жирантот прифатлива за Работодавачот и
деноминирана во валутата во која може да се плати Цената на
Договорот. Гаранцијата за извршување на договорот ќе биде
валидна до денот 28 дена од денот на издавање на Потврдата за
завршување во случај на Банкарска гаранција и до една година од
денот на издавање на Потврда за завршување во случај на
Обврзница за извршување на договорот.

51. Дневна работа

51.1 Доколку е возможно, стапките за Дневна работа од Понудата на
Изведувачот ќе се користат за мали дополнителни суми на работа
само ако менаџерот на проектот дал претходни писмени
инструкции за дополнителна работа која треба да се плати на тој
начин.
51.2 Целата работа која ќе биде платена како Дневна работа ќе биде
запишана од Изведувачот во формулари одобрени од менаџерот
на проектот. Секој пополнет формулар ќе биде верификуван и
потпишан од менаџерот на проектот во рок од два дена откако се
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заврши работата.
51.3 Изведувачот ќе биде исплатен за Дневната работа откако ќе
обезбеди потпишани формулари за Дневна работа.
52. Трошоци за
поправки

52.1 Загуба или оштета на Работите или Материјалите кои ќе бидат
инкорпорирани во Работите помеѓу Денот на започнување и
крајот на Периодот за поправање на грешки ќе бидат поправени
од страна на Изведувачот на негов трошок, доколку загубата, или
оштетата се резултат на дејства или пропусти на Изведувачот.

Д. Завршување на Договорот
53. Завршување

53.1 Изведувачот ќе побара од менаџерот на проектот да издаде
потврда за Завршување на Работите, а менаџерот на проектот ќе
го направи тоа откако ќе одлучи дека целосната работа е
завршена.

54. Преземање

54.1 Работодавачот ќе ги преземе Локацијата и Работите во рок од
седум дена откако менаџерот на проектот ќе издаде потврда за
Завршување.

55. Финална
сметка

55.1 Изведувачот ќе обезбеди до менаџерот на проектот детална
сметка за вкупната сума која Изведувачот ја смета за платлива
според Договорот пред завршувањето на Периодот за
отстранување грешки. Менаџерот на проектот ќе издаде Потврда
за отстранети грешки и ќе го потврди кое било крајно плаќање
кое е доспеано до Изведувачот во рок од 56 дена од примањето на
сметката на Изведувачот ако е коректна и завршена. Доколку не
е, менаџерот на проектот во рок од 56 дена ќе издаде распоред кој
го прикажува обемот на поправки или дополнувања кои се
неопходни. Доколку Финалната сметка е се
уште
незадоволителна откако била повторно поднесена, менаџерот на
проектот ќе одлучи во врска со сумата која треба да му се исплати
на Изведувачот и ќе издаде потврда за исплата.

56. Прирачници за 56.1 Доколку се потребни цртежи на изведена состојба и/или
оперативни и прирачници за одржување, Изведувачот ќе ги
работа и
обезбеди истите до денот утврден во ПУД.
одржување
56.2 Доколку Изведувачот не ги обезбеди цртежите и/или
прирачниците до денот утврден во ПУД согласно ОУД подклаузула 56.1, или тие не се одобрени од страна на менаџерот на
проектот, менаџерот на проектот ќе ги задржи сумите утврдени
во ПУД од исплатите доспеани до Изведувачот.
57. Прекинување

57.1 Работодавачот или Изведувачот може да го прекинат Договорот
доколку другата страна врши фундаментално прекршување на
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Договорот.
57.2 Фундаментални прекршувања на Договорот ќе вклучат, но нема
да се ограничат на следното:
(a) Изведувачот ја сопрел работата во период од 28 дена кога
стопирање на работата не е прикажано во тековниот
Динамички план и истото не е овластено од менаџерот на
проектот;
(b) Менаџерот на проектот му дал инструкција на
Изведувачот за одложување на напредувањето на Работите
и инструкцијата не е повлечена во рок од 28 дена;
(c) Работодавачот или Изведувачот банкротирале или одат во
ликвидација која не е поврзана со реорганизација или
интеграција;
(d) исплата потврдена од менаџерот на проектот
не е
исплатена од Работодавачот до Изведувачот во рок од 84
дена од денот на потврдата на менаџерот на проектот;
(e) менаџерот на проектот дава Известување дека
неуспевањето да се поправи одредена Грешка е
фундаментално прекршување на Договор и Изведувачот не
успева да ја поправи во разумен временски рок определен
од менаџерот на проектот;
(f) Изведувачот ја нема потребната Гаранција;
(g) Изведувачот го одложил завршувањето на Работите за
бројот на денови за кои може да биде исплатена
максимална
сума
на
утврдена
штета,
според
дефинираното во ПУД; или
(h) доколку Изведувачот, според Работодавачот е вмешан во
коруптивни
или
криминални
активности
при
конкурирањето или при извршувањето на Договорот,
тогаш Работодавачот може, четиринаесет (14) дена откако
му доставил писмена опомена на Изведувачот, да го
раскине договорот и да го избрка од градежната локација.
57.3 Кога која било страна од Договорот даде известување до
менаџерот на проектот за прекршување на Договорот поради
причина која не е наведена во под-клаузула 56.2 од ОУД
менаџерот на проектот ќе одлучи дали прекршувањето е

3-26

Сегмент VIII – Општи услови од договорот

фундаментално или не.
57.4 Без оглед на горенаведеното Работодавачот може да го прекине
Договорот по сопствена одлука.
57.5 Доколку Договорот е прекинат, Изведувачот веднаш ќе запре со
работата, ќе ја обезбеди Локацијата и истата ќе ја напушти
најбрзо што може.
58. Исплата при
прекинување

58.1 Доколку Договорот е прекинат поради фундаментално
прекршување на Договорот од Изведувачот, менаџерот на
проектот ќе издаде потврда за вредноста на завршената работа и
Материјалите кои се нарачани, минус авансните исплати добиени
до денот на издавање на потврдата и минус процентот кој ќе се
примени на вредноста на работата која не е завршена, според
прикажаното во ПУД. Дополнителна утврдена оштета нема да
се применува. Доколку вкупната сума доспеана до Работодавачот
ја надмине било која сума доспеана до Изведувачот, разликата ќе
биде долг кој ќе треба да му се исплати на Работодавачот.
58.2 Доколку Договорот е прекинат по сопствена одлука на
Работодавачот или поради фундаментално прекршување на
Договорот од страна на Работодавачот, менаџерот на проектот ќе
издаде потврда за вредноста на завршената работа, нарачаните
Материјали, оправданиот трошок за отстранување на Опремата,
за отпуштањето на кадарот на Изведувачот кој е ангажиран само
за Работите и за трошоците на Изведувачот за заштита и
осигурување на Работите, одземајќи ги авансните исплати
добиени до датумот на таа потврда.

59. Сопственост

59.1 Сите Материјали на Локација, Постројките, Опремата,
Подготвителните работи и Работите ќе се сметаат за сопственост
на Работодавачот доколку Договорот е прекинат поради пропуст
на Изведувачот.

60. Ослободување 60.1 Доколку Договорот е прекинат поради избувнување на војна или
некој друг случај кој е комплетно надвор од контрола на
од извршување
Работодавачот или Изведувачот, менаџерот на проектот ќе
на договорот
потврди дека Договорот бил прекинат. Изведувачот ќе ја направи
Локацијата безбедна и ќе ја сопре работата после добивањето на
таквата потврда и ќе биде исплатен за целата работа извршена
пред добивањето на потврдата и за која било работа извршена
после за која што бил обврзан.
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61. Суспендирање
на заем или
кредит

3-27

61.1 Во случај Банката да го суспендира Заемот или Кредитот на
Работодавачот, од кој е направен дел од исплатите за
Изведувачот:
(а) Работодавачот е должен да го извести Изведувачот за таквата
суспензија во рок од 7 дена од добивањето на известување за
суспензијата од банката.
(б) Доколку Изведувачот не добие доспеани суми во рок од 28 дена
за исплата според под-клаузула 40.1, Изведувачот може веднаш
да издаде известување за прекинување со рок од 14 дена.
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ДОПОЛНУВАЊЕ А
НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ
Политика на Банката – постапки на измама и
корупција
Упатство за набавка на добра, работи и неконсултантски услуги во рамки на IBRD
заеми и IDA кредити & грантови од страна на Заемопримачи на Светска Банка од
јануари 2011 година:
“Измама и корупција:
1.16 Банката бара од Заемопримачите (вклучувајќи ги корисниците на заеми од Банката),
како и од понудувачите, набавувачите, изведувачите и нивните претставници,
подизведувачите, консултантите, вршителите на услуги или добавувачите како и
останатиот персонал да ги следат највисоките етички стандарди во текот на
набавката и извршувањето на договори финансирани од Банката21. Во поглед на ова
Банката:
(a)

21

22

23

24

ги дефинира, за целите на овие одредби, термините дадени подолу:
(i)

„постапка на корупција” се однесува на понудување, примање или
барање, директно или индиректно на било каква работа од вредност за да
се влијае врз работата на друга страна;22

(ii)

„постапка на измама” се однесува на погрешно претставување или
испуштање на факти со кое целно или не се наведува страната да верува
дека ќе има финансиска или друг вид на добивка или дека може да го
избегне извршувањето на обврската;23

(iii)

„тајна постапка” се однесува на план или спогодба помеѓу две или повеќе
страни, креирана за постигнување на несоодветна цел, вклучувајќи и
несоодветно влијание врз дејствата на другата страна;24

Во овој контекст, какви било активности со кои се сака да се постигне неадекватна предност при
постапката за набавка или извршувањето на договорот се сметаат за несоодветни.
„Друга страна" се однесува на јавно службено лице вклучено во постапката за набавка или
извршувањето на договорот. Во овој контекст, "јавно службено лице" вклучува вработени лица во
Светска банка и вработените во други организации кои се дел од носење или разгледување на одлуки
за набавки.
„Страна" се однесува на јавно службено лице; термините „добивка" и „обврска" се однесуваат на
постапката за набавка или извршувањето на договорот; и „погрешно претставување или испуштање на
факти" има за цел да влијае врз постапката за набавка или извршувањето на договорот.
„Страни“ се однесува на учесници во постапката за набавка (вклучувајќи ги и јавните службеници) кои
се обидуваат сами или преку трето лице или субјект кој не учествува во процесот на набавката да ја
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(iv)

„принудна постапка” се однесува на повреда или закана со повреда,
директно или индиректно, на лица или нивна сопственост за да се
изврши несоодветно влијание врз дејствата на тие страни;25

(v)

„опструктивна постапка“ се однесува на:
(aa)

намерно уништување, фалсификување, измена или прикривање
на докази коишто се важни за истрагата или давање лажни изјави
пред органите на истрагата со цел материјално попречување на
истражувањето на Банката за утврдување на наводите за
извршена корупција, измама, присила или тајна соработка; и/или
закана, малтретирање или заплашување на било која страна со
цел да се попречи обелоденувањето на сознанија за прашања
релевантни за истрагата или за водењето на истрагата; или

(bb)

дела извршени со умисла за значително да се попречи
остварувањето на правото на Банката на инспекција и ревизија
предвидено со под-клаузулата 1.16 (e) во понатамошниот текст.

(b)

ќе одбие предлог за доделување доколку се утврди дека Понудувачот кој е
предложен за доделување, или било кој од неговите вработени лица,
претставници, или неговите подизведувачи, консултанти, вршители на услуги,
добавувачи и/или нивниот персонал директно или преку посредник е вмешан
во постапка на корупција, измама, тајна, принудна или опструктивна постапка
при конкурирање за Договор;

(c)

ќе ја поништи постапката на набавка и ќе откаже дел од заемот алоциран за
одреден договор ако утврди дека претставниците на Заемопримачот или
корисникот на заемот се вмешани во постапка на корупција, измама, тајна или
принудна постапка во текот на набавката или извршувањето на тој договор,
без Заемопримачот да преземе навремени и соодветни дејства задоволителни
за Банката за да ги поправи овие ситуации при нивното настанување,
вклучувајќи и ненавремено информирање на Банката во моментот кога дознале
за таквите дејства;

(d)

ќе санкционира фирма или поединец, во согласност со процедурите за
санкционирање на Банката26, јавно прогласувајќи ја таа фирма или поединец за
неквалификувани на неодредено или одредено време: (i) за доделување на

поттикнат конкуренцијата или да ги воспостават цените на понудите на вештачко, неконкурентно
ниво, или се запознаени со меѓусебните цени и останатите услови од понудите.
„Страна” се однесува на учесник во постапката за набавка или во извршувањето на договорот.
Една фирма или поединец може да бидат прогласени за неквалификувани за да им биде доделен
договор финансиран од Банката после: (i) извршувањето на процедурите на Банката во согласност со
процедурите за санкционирање доколку меѓу другото има: (i) заедничко исклучување договорено со
останати Меѓународни финансиски институции, вклучувајќи и Мултилатерални банки за развој; и
преку спроведување на постапките за административи санкции во постапките за јавна набавка на
групацијата на Светска банка за измама и корупција и (ii) како резултат на привремена суспензија или
рана привремена суспензија во врска со тековни санкциони постапки. Види фуснота 14 и став 8 од
Амандман 1 на овие Упатства.
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договор финансиран од Банката, и (ii) за да биде номинирана27;
(e)

27

ќе има право да побара вклучување на одредба во тендерската документација и
во договорите финансирани со заем од Банката со која понудувачите,
набавувачите и изведувачите и нивните подизведувачи, претставници,
вработен персонал, консултанти, вршители на услуги или добавувачи ќе и
дозволат на Банката да ги прегледа нивните сметки и записи и други
документи поврзани со поднесувањето на понуди и изведба на договор и да ги
даде истите на ревизија кај ревизори назначени од Банката“.

Назначен подизведувач, консултант, производителот или добавувачот или вршител на услуги
(различни имиња се користат во зависност од тендерската документација) е оној кој е: (i) вклучен од
страна на Понудувачот во претквалификационото аплицирање или понуда зашто има клучно искуство
и знаење кои се земаат во предвид при оценувањето на претквалификационото аплицирање или
понудата; или (ii) назначен од страна на Заемопримачот.
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ПРИЛОГ Б
Показатели за животна средина, здравје, безбедност и
социјални работи (ЖСЗБСР)
за Извештаи за напредок
Текстот подолу прикажува показатели кои треба постојано да се евидентираат од страна
на изведувачот и да се претстават при редовното известување за напредокот на проектот:
a. Еколошки инциденти или неусогласености со условите од договорот,
вклучувајќи контаминација, загадување или оштетување на земја или вода;
b. Здравствени и безбедносни инциденти, несреќи, повреди и жртви кои бараат
третман;
c. Интеракции со регулаторни тела: идентификување на агенција, датуми,
предмети, резултати (да се известинегативно, доколку нема)
d. Статус на сите дозволи и договори:
i. работни дозволи: потребен број и добиен број на дозволи/договори, преземени
активности за оние кои не се добиени;
ii. статус на дозволи и согласности:
- список на области / објекти за кои се потребни дозволи/договори (асфалтна база,
градежна дозвола, сигнализација, итн.), датуми на аплицирање, датуми на издавање
(активности кои треба да се преземат доколку не се издадени), датуми на достава до
градежниот инженер (или еквивалентен), статус на областа (чекање за дозволи, се
работи, напуштена без ремедијација, се спроведува план за деактивирање, итн.);
e. Надзор над здравјето и безбедноста:
i. службеник за безбедност: број на сработени денови, број на целосни инспекции и
делумни инспекции, поднесени извештаи до градежните/проектните раководители;
ii.
број на работници, работно време, показатели за употреба на ОЛЗ (процент на
работници со целосна лична заштитна опрема (ОЛЗ), делумно, итн.), забележани повреди
на работниците (според видот на прекршокот, ОЛЗ или на друг начин), дадени
предупредувања, преземени активности/следење (доколку ги има)
f. Сместување за работниците:
i. број на странски работници сместени во сместувачки капацитет, број на локални
работници;
ii. датум на последната инспекција и осврт на инспекција, вклучувајќи го и статусот на
усогласеност на сместувањето со националните закони и добрата пракса, вклучувајќи
санитарни услови, простор, итн.;
iii. преземени активности за да се препорача / да се бараат подобри услови, или да се
подобрат условите.
g. ХИВ / СИДА: давател на здравствени услуги, информации и/или обука,
локација на клиника/амбуланта, број на опасни заболувања или третмани на
заболувањата и дијагнози (нема да се даваат имиња);
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h. Пол (поединечно за странските и за локалните работници): број на жениработници, процент на работна сила, покренати родови прашања и нивни решенија
(да се поврзе со делот за поплаки или други точки од извештајот доколку е
соодветно);
i. Обука:
i. број на нови работници, број на работници кои добиле воведна обука, датуми на
воведна обука;
ii. број и датуми на состаноците за работата, број на работници кои добиваат обука за
здравје и безбедност при работа (ЗБР), обуки за животна средина и социјални работи;
iii. број и датуми на сензибилизација и / или обука за ХИВ / СИДА, бр. работници кои
добиле обука (овој извештаен период и во минатото); истите прашања да се одговорат и
за родова сензибилизација, обуки за лицата со знаме.
iv. број и датум на сензибилизација и / или обука за родово засновано насилство (РЗН) /
сексуална експлоатација и злоупотреба (СЕЗ), број на работници кои добиле обука за
кодексот на однесување (во периодот на известување и во минатото) итн.
j. Надзор за животна средина и социјални работи:
i. еколог: број на сработени денови, прегледани подрачја и број на инспекции на секое
од нив (патна делница, камп за работа, сместување, позајмишта, привремени депонии,
премини за животни, итн.), најважни работи / наоди (вклучувајќи ги и повредите на
животната средина и / или најдобрите социјални пракси, преземени дејства), извештаи за
еколошки и / или социјален специјалист / изградба / управување со локацијата;
ii. социолог: број на сработени денови, број на делумни и целосни инспекции на терен
(по површина: патна делница, камп за работа, сместување, амбуланта/прва помош,
центар за ХИВ / СИДА, итн.), вклучувајќи повреди на набљудуваните еколошки и / или
социјални барања, преземени дејства), поднесени извештаи до раководните еколошки и /
или социјални специјалисти / градежни лица; и
iii. лица за односи со заедницата: број на сработени денови (отворени часови во
центарот на заедницата), број на жители кои се сретнале, најважни активности
(покренати прашања и сл.), поднесени извештаи до раководните еколошки и / или
социјални специјалисти / градежни лица.
k. Поплаки: наведете нови поплаки (на пр. наводи за РЗН / СЕЗ) добиени во
периодот на известување и нерешени претходни жалби според приемниот датум,
поднесители, како е добиена поплаката, кому е насочено лицето за решавање на
поплаката, одлука и датум (ако е завршено), одговорените податоци на
подносителот на барањето, било какво потребно следење (по потреба да се поврзе со
други точки од извештајот):
i. Жалби од работниците;
ii. Жалби од заедницата
l. Сообраќај и возила / опрема:
i. сообраќајни несреќи кои вклучуваат проектни возила и опрема: наведете датум,
локација, штета, причина, последователни чекори;
ii. несреќи кои не вклучуваат возила или имот на проектот ): наведете датум, локација,
штета, причина, последователни чекори;
iii. целокупната состојба на возилата / опремата (субјективна проценка од страна на
екологистот); нерутински поправки и одржување потребни за подобрување на
безбедноста и / или еколошките перформанси (за контрола на издувни гасови, итн.).
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m. Ублажување на влијанијата врз животната средина и новонастанати ситуации
(извештај за спроведените мерки):
i. прашина: број на работни цистерни, број на попрскувања/ ден, број на жалби,
предупредувања дадени од страна на екологот, преземени мерки за решавање;
најважните чекори за контролата на земјената прашина / градежните работи (покривање,
прскање, оперативен статус); % на товарни возила за камења/градежен матеирјал со
циради, акции преземени за откриени возила;
ii. контрола на ерозијата: контроли кои се спроведуваат на локацијата, статус на
премини за вода, еколошки инспекции и резултати, преземени мерки за решавање на
проблемите, итни поправки потребни за контрола на ерозијата / стабилизирање на
косини со цел избегнување/спречување на одронување на постојниот материјал (како во
текот на проектната фаза, така и во оперативната фаза);
iii. каменоломи, позајмишта, привремени депонии, асфалтни бази: да се идентификуваат
главните активности кои се преземале во извештајниот период и да се истакнат
еколошките и социјалните мерки: расчистување на земјиштето, означување на границите,
собирање на површинскиот почвен слој, управување со сообраќајот, планирање на
затворањето, спроведување на затворањето на работите;
iv. детонација: број на експлозии (и локации), статус на спроведување на планот за
детонација (вклучувајќи известувања, евакуации и сл.), инциденти на штета надвор од
локацијата или поплаки (по потреба да се поврзе со други релевантни точки од
извештајот);
v. чистење на истекувањата, доколку ги има: вид на истечен материјал, локација,
количина, преземени дејства, отстранување на материјалот со локација и датум
(пријавете ги сите истекувања што резултирале со контаминација на вода или почва);
vi.
управување со отпадот: типови и количини кои се генерирани и
предадени/транспортирани/депонирани, вклучувајќи ги и количините кои се земаат
надвор од локацијата (и од кого) или повторно се користи / рециклира / отстранува на
лице место;
vii. детали за насадите на дрвјата/зеленилото и други пропишани мерки за ублажување,
во текот на извештајниот период;
viii. детали за превземените мерки за заштита на водите и мочуриштата, во текот на
извештајниот период.
n. Усогласеност:
i. статус на усогласеност на условите на сите релевантни согласности / дозволи за
Градежните работи, вклучувајќи ги и каменоломите итн.: изјава за усогласеност или
список на ситуации со преземени дејства (или кои треба да се преземат) за да се постигне
усогласеност;
ii. статус на усогласеност на барањата на ПУЖССР/ ПИЖССР: изјава за усогласеност
или список на ситуации и преземени дејства (или кои треба да се преземат) за да се
постигне усогласеност
iii. статус на усогласеност на акциониот план за превенција и одговор на РЗН / СЕЗ:
изјава за усогласеност или список на ситуации и преземени дејства (или кои треба да се
преземат) за да се постигне усогласеност
iv. статус на усогласеност на Планот за управување со здравјето и безбедноста: изјава за
усогласеност или список на ситуации и преземени дејства (или кои треба да се преземат)
за да се постигне усогласеност
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v. други нерешени ситуации од претходните извештајни периоди поврзани со
животната средина и социјалните работи: континуирани повреди, континуиран неуспех
на работата на опремата, континуирано непокривање на возилата, истекувања кои не се
решени, континуирани компензации или детонациски ситуации, итн. Да се поврзе со
други точки, доколку е потребно.
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Сегмент IX. Посебни услови од договорот
A. Општо
ОУД 1.1 (d)

Финансиската институција е: Светска банка

ОУД 1.1 (s)

Работодавач е Општина Долнени

ОУД 1.1 (v)

Предвидениот датум на завршување за целосната работа ќе биде: 6
месеци

ОУД 1.1 (y)

Менаџер на проектот е Емран Ќамилоски, вработен во општина
Долннеи.

ОУД 1.1 (aa)

Градежната локација се наоѓа во н.м. Црнилиште, општина Донени

ОУД 1.1 (dd) Датумот на започнување ќе биде 14 дена од потпишување на договорот
ОУД 1.1 (hh) Работите се состојат од Реконструкција на постојни улици 3, 4 и 5 во
н.м. Црнилиште и Реконструкција на коритото на постојниот одводен
канал (суводолица) во н.м. Црнилиште заедно со пешачки патеки
ОУД 1.1 (ii)

“ЖСЗБСР” се однесува на животна средина, здравје, безбедност и
социјални работи (вклучувајќи сексуална експлоатација и злоупотреба
(СЕЗ) и родово засновано насилство (РЗН).

ОУД 2.2

Завршување по сегменти: нема примена

ОУД 2.3(i)

Следните документи се исто така дел од Договорот:
Стратегии за управување со ЖСЗБСР и Планови за имплементација;
Кодекс на однесување (ЖСЗБСР)

ОУД 3.1

Јазикот на договорот е Македонски.
Законот според кој се раководи Договорот е законот на Република
Македонија

ОУД 5.1

Менаџерот на проектот може да ги делегира своите обврски и
одговорности.

ОУД 8.1

Ангажирање на други изведувачи: Нема примена

ОУД 9.1

Клучен персонал
ОУД 9.1 се заменува со следното:
9.1 Клучен персонал е персоналот на изведувачот наведен во ОУД 9.1
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од Посебните услови на договорот. Изведувачот ќе го вработи
клучниот персонал и ќе ја користи опремата наведена во неговата
Понуда за извршување на работите или друг персонал и опрема
одобрени од страна на менаџерот на проектот. Менаџерот на проектот
треба да одобри било каква предложена замена на клучниот персонал и
опрема
само
доколку
релевантни
квалификации
односно
карактеристики се еднакви или подобри од предложените во Понудата.
[внесете ги имињата на секој член од Клучниот персонал одобрен од
страна на Работодавачот пред потпишувањето на договорот]
ОУД 9.2

Кодекс на однесување (ЖСЗБСР)
Следното се вметнува на крајот на ОУД 9.2:
“Причините за отстранување на лице вклучуваат однесување кое го
нарушува Кодексот на однесување (ЖСЗБСР) (на пример, ширење
на заразни болести, сексуално вознемирување, родово насилство,
сексуална експлоатација или злоупотреба, незаконска активност
или криминал).“

ОУД 13.1

ОУД 14.1

Минималните износи за осигурување ќе бидат:
(a)

за загуба или оштетување на Работите, постројките и материјалите
не помалку од вкупната вредност на договорот

(b)

за загуба или оштетување на опремата: 25,000.00 ЕУР.

(c)

за загуба или оштетување на сопственоста (освен за Работите,
постројките, материјалите и опремата) во врска со Договорот:
20,000.00 ЕУР.

(d)

за лична повреда или смрт:
(i)

на вработени на Изведувачот: 25,000.00 ЕУР

(ii)

на други лица: 25,000.00 ЕУР.

Извештаи од истражувања на локацијата се: технички извештаи,
технички услови, цртежи, предмер.

ОУД 16.1
Стратегии за управување со ЖСЗБСР и Планови за
(да се додаде имплементација
16.2)
Следново се вметнува како нов параграф 16.2:
“16.2

Изведувачот нема да врши работи, вклучувајќи ги и
активностите за мобилизација и/или пред-градежни
активности (на пример, ограничена дозвола за патишта,
пристап до локации и поставување на градежна локација,
геотехнички истражувања или истражни работи за да се
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изберат помошни локации како што се каменоломи и
позајмишта), освен доколку Менаџерот на проектот смета
дека постојат соодветни мерки за да се решат еколошките,
социјалните, здравствените и безбедносните ризици и
влијанија. Во најмала рака, Изведувачот треба да ги
применува Стратегиите за управување, Плановите за
имплементација и Кодексот на однесување поднесени како
дел од понудата и договорени како дел од договорот.
Изведувачот треба континуирано да поднесува на
одобрување до Менаџерот на проектот дополнителни
Стратегии за управување и Планови за имплементација кои
се неопходни за управување со ризиците по ЖСЗБСР и
влијанијата на тековните активности. Овие Стратегии за
управување и Планови за имплементација колективно го
сочинуваат Планот за управување со животната средина и
социјалните работи на Изведувачот (ПУЖССР-И).
ПУЖССР-И ќе биде одобрен пред почетокот со градежните
активности (на пример ископ, земјени работи, мостови и
градежни работи, пренасочување на патишта, ископ на
камен или други материјали, производство на бетон и
асфалт). Одобрениот ПУЖССР-И ќе се разгледува
периодично (но не на интервал кој е помал од шест месеци)
и ќе биде ажуриран навремено, како што е потребно, од
страна на Изведувачот за да се осигура дека содржи мерки
соодветни на активностите кои се вршат. Ажурираниот
ПУЖССР-И ќе биде предмет на претходно одобрување од
страна на Менаџерот на проектот."
ОУД 20.1

Датумот на достапност на локацијата ќе биде: 14 дена после
потпишување на договорот.

ОУД 23.1 &
ОУД 23.2

Надлежна институција за именување на Пресудувач: Општина
Долмеми.

ОУД 24.3

Надоместок и дополнителни трошоци кои ќе му се исплатат на
Пресудувачот: 1.500,00 MKD.

ОУД 24.4

Институција чии што процедури за арбитража ќе се користат: во
согласност со националната легислатива
Местото на арбитража ќе биде: Скопје, Република Македонија.

Б. Контрола на време
ОУД 26.1

Изведувачот ќе поднесе Динамички план за работите за одобрување
во период од 15 дена од датумот на Писмото за прифаќање.
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Известување за ЖСЗБСР
Внесете на крајот на ОУД 26.2
“Освен извештајот за напредок, Изведувачот исто така ќе обезбеди
извештај за показателите за животна средина, здравје, безбедност и
социјални работи (ЖСЗБСР) утврдени во Додаток Б. Покрај
извештаите од Прилог Б, Изведувачот, исто така веднаш ќе достави
известување до менаџерот на проектот при појава на инциденти во
следните категории. До менаџерот на проектот ќе се достават
целосни детали за таквите инциденти во временска рамка
договорена со менаџерот на проектот.
(a) потврдена или веројатно прекршување на кој било закон или
меѓународен договор;
(b) било каква фатална или сериозна повреда;
(c) значителни негативни ефекти или оштетувања на приватната
сопственост (на пример, сообраќајна незгода, оштетување од
камен, работа надвор од локацијата
(d) големо загадување на водоносен слој за питка вода или
оштетување или уништување на ретко или загрозено
живеалиште (вклучувајќи ги и заштитените подрачја) или
видови; или
(e) било какво тврдење за родово насилство (РН), сексуално
малтретирање или злоупотреба, силување, сексуален напад,
злоупотреба на деца или други насилни активности врз деца

ОУД 26.3

Интервалот на ажурирање на Динамичкиот план е 28 дена.
Износот кој може да се задржи во случај на задоцнето доставување на
Динамички план е 10.000,00 EUR.

В. Контрола на квалитет
ОУД 34.1

Периодот за отстранување на грешки е: 365 дена.

Г. Контрола на трошоци
ОУД 38.2

На крајот на 38.2 додадете по првата реченица:
"Изведувачот, исто така, ќе обезбеди информации за сите ризици за
ЖСЗБСР и влијанија на варијации."

ОУД 40

Додади нова ОУД 40.7:
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“40.7 Доколку Изведувачот не извршил или не е во состојба да
изврши одредени обврски во рамките на Договорот кои се
однесуваат на ЖСЗБСР, вредноста на оваа работа или обврска,
согласно проценката на Менаџерот на проектот, може да се
задржи се додека не се изврши работата и обврската и/или
трошоците за исправка или замена, како што е определено од
страна на Менаџерот на проектот, може да се задржат додека не
се заврши поправката или замената. Неизвршувањето го
вклучува, но не се ограничува на следново:
(i) неисполнување на било какви обврски или работи кои се
однесуваат на ЖСЗБСР, опишани во Условите за
изведба на работите кои може да вклучуваат: работа
надвор од границите на локацијата, прекумерна
прашина, неспособност да се одржат јавните патишта
во безбедна употреблива состојба, оштетување на
вегетацијата надвор од локацијата, загадување на
водотеци од масла или седиментација, контаминација
на земјиште, на пр од масла, човечки отпад, оштетување
на археолошки локалитети или културно наследство,
загадување на воздухот како резултат на неовластено и /
или неефикасно согорување;
(ii) нередовно прегледување на ПУЖССР-И и/или негово
ненавремено ажурирање за да се одговори на новите
проблеми кои се јавуваат во овој дел или очекуваните
ризици или влијанија;
(iii) несоодветно спроведување на ПУЖССР-И
необезбедување на потребната обука;

на

пр.

(iv) немање
соодветни
согласности/дозволи
пред
започнувањето со градежните работите или поврзаните
активности;
(v) неподнесување на извештај за ЖСЗБСР (како што е
наведено во Додаток В) или ненавремено поднесување
на таквите извештаи;
(vi) неисполнување на санацијата како што е наложено од
страна на Надзорот во определениот временски период
(на пример, санација за решавање на неусогласеност/и).
ОУД 44.1

Валутата на земјата на Работодавачот е: Македонски денари.

ОУД 45.1

Договорот не е предмет на усогласување на цените во согласност со
ОУД клаузула 45 и следните информации во однос на коефициентите
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не се применуваат.
Коефициентите за усогласување на цените се:
(а) За валута [внесете назив на валута]:
(i) [внесете процент] проценти неусогласив елемент (коефициент
А).
(ii) [внесете процент] проценти усогласив елемент (коефициент Б).
(б) За валута [внесете назив на валута]:
(i) [внесете процент] проценти неусогласив елемент (коефициент
А).
(ii) [внесете процент] проценти усогласив елемент (коефициент Б).
Индексот I за локална валута ќе биде [внесете индекс].
Индексот I за назначената меѓународна валута ќе биде [внесете
индекс].
[Овие индекси ќе ги предложи Изведувачот и истите треба да бидат
прифатени од страна на Работодавачот]
Индексот I за валути различни од локалната валута и одредената
меѓународна валута ќе биде [внесете индекс].
[Овие индекси ќе ги предложи Изведувачот и истите треба да бидат
прифатени од страна на Работодавачот.]
ОУД 46.1

Износот кој ќе биде задржан ќе биде: 5%.

ОУД 47.1

Утврдената оштета за целосната Работа се 0.10% по ден.
Максималниот износ на утврдени оштети за целосната Работа е 10% од
финалната Цена на Договорот.

ОУД 48.1

Нема примена

ОУД 49.1

Авансното плаќање ќе биде: 10% од вредноста на договорот и на
Изведувачот ќе му биде исплатено не покасно од 14 дена по
добивањето на авансна банкарска гаранција

ОУД 50.1

На Работодавачот нема да му биде дадена Изведбена гаранција за
животна средина, здравје, безбедност и социјални работи (ЖСЗБСР).

ОУД 50.1

Изведбена гаранција - банкарска гаранција: во износ од 10% од
Прифатениот износ на договорот и во истата валута(ии) од
Прифатениот износ на договорот.

Д. Завршување на договорот
ОУД 56.1

Датумот до кој треба да се достават прирачниците за работа и
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одржување е 30 дена по завршувањето на работите.
Датумот до кој треба да се достави проектот на изведена состојба е 30
дена по завршувањето на работите.
ОУД 56.2

Износот кој ќе биде задржан доколку не се достави проектот на
изведена состојба и/или прирачниците за работа и одржување до
датумот наведен во ОУД 58.1 е 300.000,00 МКД.

ОУД 57.2 (g)

Максималниот број на денови е: 365 денови.

ОУД 58.1

Процентот кој се однесува на вредноста на незавршената работа,
претставувајќи ги дополнителните трошоци на Работодавачот за
завршување на Работата е 15%.
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Овој сегмент содржи обрасци кои откако ќе се пополнат ќе претставуваат составен дел од
договорот. Обрасците на Гаранцијата за извршување на договорот и Гаранцијата за авансно
плаќање, доколку се потребни, ќе бидат пополнети само од страна на успешниот Понудувач
после доделувањето на Договорот.

Табела со обрасци
Писмо за прифаќање ....................................................................................................................... 2
Договор .............................................................................................................................................. 3
Гаранција за извршување на договорот ..................................................................................... 5
Гаранција за авансно плаќање ..................................................................................................... 7
Повик за поднесување на понуди ................................................................................................. 9
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Писмо за прифаќање
[на меморандум на Работодавачот]

. . . . . . . [датум]. . . . . . .
До: . . . . . . . . . . [име и адреса на Изведувачот] . . . . . . . . . .
Предмет:

. . . . . . . . . . [Известување за доделување на договор бр]. . . . . . . . . . .

Ве известуваме дека Вашата Понуда од . . . . [внеси датум] . . . . за извршување на . . . . . . .
. . .[внеси име и идентификациски број на договорот како што се наведени во Посебните услови од
Договорот] . . . . . . . . . . за прифатената договорна цена во износ од . . . . . . . . .[внеси сума со
зборови и бројки и валута], коригирана и модифицирана во согласност со Инструкциите за
Понудувачите е прифатена од нашата Агенција.
Ве известуваме дека во рок од 28 дена треба да доставите Гаранција за извршување на
договорот и Изведбена гаранција за животна средина, здравје, безбедност и социјални
работи во согласност со Условите од Договорот, притоа користејќи го Образецот за
гаранција за извршување на договорот и Образецот за Изведбена гаранција за животна
средина, здравје, безбедност и социјални работи кој се наоѓа во Сегмент X, Обрасци на
договорот од тендерската документација.
[Изберете една од следните изјави:]
Ние прифаќаме лицето _______________________________________________________[внеси име на
Пресудувачот на предлог на Понудувачот] да биде назначено за Пресудувач.
[или]
Ние не прифаќаме лицето ____________________________________________________[внеси име на
Пресудувачот на предлог на Понудувачот] да биде назначено за Пресудувач и со испраќање
на

копија

од

Писмото

за

прифаќање

до

_______________________________________________________________________________ [внеси го
името Надлежната институција за именување], која е Надлежна институција за именување,

бараме таа институција да назначи Пресудувач во согласност со ИП 43.1 и ОУД 23.1.
Потпис од овластено лице: ........................................................................................................
Име и титула на потписникот: ..................................................................................................
Име на агенцијата: ......................................................................................................................
Во прилог: Договор
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Договор
ОВОЈ ДОГОВОР е направен на . . . . . .ден од . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . ., помеѓу . . . . .
[име на Работодавачот]. . . . .. . . . . (во понатамошниот текст „Работодавачот“), од една
страна и . . . . . [име на Изведувачот]. . . . .(во понатамошниот текст Изведувачот“), од друга
страна:
Работодавачот бара Работите наведени како . . . . . [име на Договорот]. . . . . да бидат
извршени од страна на Изведувачот и ја прифаќа Понудата на Изведувачот за извршување
и завршување на овие Работи и поправање на било какви грешки кои може да произлезат
од нив и
Работодавачот и Изведувачот се согласуваат на следното:
1. Во овој договор зборовите и изразите ќе го имаат исто значење кое им е назначено во
документите од Договорот.
2. Следните документи ќе го сочинуваат Договорот. Овој Договор ќе биде прв по важност
пред сите останати документи од Договорот.
(a) Писмото за прифаќање;
(b) Понудата на Изведувачот;
(c) Додатоци на договорот ___________(доколку ги има);
(d) Посебните услови од Договорот;
(e) Општите услови од Договорот, вклучувајќи го и Дополнувањето;
(f) Спецификации;
(g) Цртежите;
(h) Предмер-пресметка; и
(i) сите други документи наведени во ПУД кои се составен дел од договорот.
3. Во однос на исплатите кои Работодавачот треба да ги направи во однос на Изведувачот
како што е наведено во овој Договор, Изведувачот се обврзува пред Работодавачот дека
ќе ги изврши работите и ќе ги поправи грешките кои може да произлезат од нив во
согласност со одредбите од Договорот.
4. Работодавачот се обврзува да му ја исплати Договорната цена или друга сума која ќе
треба да се исплати во согласност со одредбите од Договорот на Изведувачот за
извршувањето и завршувањето на Работите и поправката на грешките кои може да
произлезат од нив во време и начин утврден според Договорот.
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ПОТВДУВАМЕ дека страните се согласиле овој Договор да се изврши во
согласност со законите на . . . . . [име на земјата заемодавач]. . . . .на ден, месец,
година како што е назначено погоре.

Потпишан
од:
за и во име на Работодавачот

во
присуство
на:
Сведок, Име, Потпис, Адреса, Датум

Потпишан
од:
за и во име на Изведувачот

во
присуство
на:
Сведок, Име, Потпис, Адреса, Датум
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Гаранција за извршување на договорот
(Банкарска гаранција)
[Меморандум на Гарантот или број на SWIFT]
Корисник: [внесете го називот и адресата на Работодавачот]
Датум: [внесете го датумот на издавање]
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ Бр.: [внесете број на Гаранцијата
за извршување на договорот]
Гарант: [Внесете го името, адресата и местото на издавање, доколку не е наведено во
меморандумот]
Информирани сме дека [внесете име на Изведувачот, кое во случај на заедничко вложување
ќе биде името на заедничкото вложување] (во понатамошниот текст „Барател“) склучил
Договор бр. [внесете го бројот на договорот] на датум [внесете датум] со Корисникот, за
набавка на [внесете назив на договорот и краток опис на работите] (во понатамошниот
текст „Договорот“).
Исто така, ние разбираме дека според условите утврдени со Договорот, потребно е да се
достави гаранција за извршување на договорот.
На барање на Барателот, ние како Гарант, со ова неотповикливо преземаме обврска да му ја
исплатиме на Корисникот било која вкупна сума или суми кои нема да го надминат износот
од [внесете сума со бројки]____________________[внесете сума со зборови] 1 коишто суми
ќе се исплатат на начин и во валута во коишто е назначена цената на Договорот, по
примањето од наша страна на барање од Корисникот, со прилог изјава на Корисникот, било
да е во рамките на барањето или во посебен потпишан документ којшто ќе биде во прилог на
барањето, во кое се наведува дека Барателот ги прекршил обврските коишто ги има во
согласност со Договорот, без Корисникот да има потреба да докажува или да поднесува
докази за основата на барањето или за наведената сума.
Гаранцијата ќе истече не подоцна од ......... ден од .........., 2... 2 и побарувањата за исплата
треба да ги добиеме во оваа канцеларија на или пред назначениот датум.

1

2

Гарантот ќе ја внесе сумата која претставува процент од прифатената цена на Договорот назначена
во Писмото за прифаќање, деноминирана во валутата од Договорот или во слободна конвертибилна
валута прифатлива за Корисникот.
Внесете го датумот дваесет и осум (28) дена од денот на завршувањето на изведбените обврски
наведени во клаузула 11.9 од ОУД. Работодавачот треба да земе во предвид дека во случај на
продолжување на датумот за завршување на договорот, Работодавачот треба да побара продолжување
на оваа гаранција од Гарантот. Тоа барање треба биде во пишана форма и да се поднесе пред датумот
на истекување на гаранцијата. При подготовката на гаранцијата, Работодавачот може да го додаде
следниот текст на крајот на претпоследниот параграф: „Гарантот се сложува да изврши еднократно
продолжување на оваа гаранција со времетраење кое нема да надмине [шест месеци][една година] како
одговор на писменото барање од страна на Корисникот, коешто ќе биде доставено до Гарантот пред
датумот на истекување на гаранцијата“.
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Оваа гаранција е предмет на Унифицирани правила за гаранции, (URDG) ревидирано 2010,
ICC издание број 758, со исклучок на изјавата во член 15(а) којашто е исклучена.

_____________________
[потпис(и)]

Забелешка: Закосениот текст (вклучувајќи и фусноти) служи при подготовката на овој образец и ќе
биде избришан во конечните документи.
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Гаранција за авансно плаќање
[Меморандум на Гарантот или број на SWIFT]

Корисник: [внесете го називот и адресата на Работодавачот]
Датум: [внесете го датумот на издавање]
ГАРАНЦИЈА ЗА АВАНСНО ПЛАЌАЊЕ Бр.: [внесете број на гаранцијата]
Гарант: [Внесете го името, адресата и местото на издавање, доколку не е наведено во
меморандумот]
Информирани сме дека [внесете име на Изведувачот, кое во случај на заедничко вложување
ќе биде името на заедничкото вложување] (во понатамошниот текст „Барател“) склучил
Договор бр. [внесете го бројот на договорот] на датум [внесете датум] со Корисникот, за
извршување на [внесете назив на договорот и краток опис на работите] (во
понатамошниот текст „Договорот“).
Исто така, ние разбираме дека според условите утврдени со Договорот, потребно е да се
исплати аванс во износ од [внесете сума со бројки] ( )[внесете сума со зборови] врз основа
на гаранцијата за авансно плаќање.
На барање на Барателот, ние како Гарант, со ова неотповикливо преземаме обврска да му ја
исплатиме на Корисникот било која вкупна сума или суми кои нема да го надминат износот
од [внесете сума со бројки] [внесете сума со зборови] 1 по примањето од наша страна на
барање од Корисникот, со прилог изјава на Корисникот, било да е во рамките на барањето
или во посебен потпишан документ којшто ќе биде во прилог на барањето, во кое се
наведува дека Барателот:
(a)

ја употребил авансната исплата за цели кои не се поврзани со трошоците
потребни за мобилизација при изведбата на работите;

(b)

не ја вратил авансната исплата според условите утврдени со Договорот,
назначувајќи ја сумата којашто Барателот не ја вратил.

Барањето за активирање на оваа гаранција може да се поднесе со тоа што на Гарантот ќе му
се претстави сертификат од банката на Корисникот во којшто ќе стои дека гореспоменатото
авансно плаќање е префрлено на сметката на Барателот [внесете број] во [внесете име и
адреса на банката на Барателот]

1

Гарантот ќе ја внесе сумата на авансна исплата деноминирана или во валутата(ите) на авансната
исплата како што е назначено во Договорот или во слободна конвертибилна валута прифатлива за
Купувачот.
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Максималниот износ на оваа гаранција прогресивно ќе се намали за сумата на авансното
плаќање којашто е исплатена од страна на Барателот како што е наведено во времените
ситуации кои што ќе ни бидат покажани. Рокот за истекување на оваа гаранција ќе биде
најдоцна во моментот кога ќе добиеме копија од времената ситуација во која се наведува
дека деведесет (90) насто од прифатената цена на договорот се прифатени за исплата или на
[внесете датум] ден од [внесете месец], 2[внесете година] 2, односно оној датум што
настанува порано. Побарувањата за исплата во однос на оваа гаранција треба да ги добиеме
во оваа канцеларија на или пред назначениот датум.
Оваа гаранција е предмет на Унифицирани правила за барање на гаранции, (URDG)
ревидирано 2010, ICC издание број 758, со исклучок на изјавата во член 15(а) којашто е
исклучена

____________________
[потпис(и)]
Забелешка: Закосениот текст (вклучувајќи и фусноти) служи при подготовката на овој образец и ќе
биде избришан во конечните документи.
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Внесете го очекуваниот краен рок на периодот за завршување на работите. Работодавачот треба да
земе во предвид дека во случај на продолжување на датумот за завршување на договорот,
Работодавачот треба да побара продолжување на оваа гаранција од Гарантот. Тоа барање треба биде
во пишана форма и да се поднесе пред датумот на истекување на гаранцијата. При подготовката на
гаранцијата, Работодавачот може да го додаде следниот текст на крајот на претпоследниот
параграф: „Гарантот се сложува да изврши еднократно продолжување на оваа гаранција со
времетраење кое нема да надмине [шест месеци][една година] како одговор на писменото барање од
страна на Корисникот, коешто ќе биде доставено до Гарантот пред датумот на истекување на
гаранцијата“.
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Повик за поднесување на понуди
Република Македонија
Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП
MSIP2-NCB-22-20
1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во
изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година
(печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.

2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD),
за спроведување на Втор проект за подобрување на општински услугите (МСИП2) и има
намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за:
Реконструкција на постојни улици 3, 4 и 5 во н.м. Црнилиште и Реконструкција на
коритото на постојниот одводен канал (суводолица) во н.м. Црнилиште заедно со
пешачки патеки, Општина Долнени.
3.
Општина Долнени ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат
запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Реконструкција на постојни улици
3, 4 и 5 во н.м. Црнилиште и Реконструкција на коритото на постојниот одводен канал
(суводолица) во н.м. Црнилиште заедно со пешачки патеки, Општина Долннеи.
4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање
како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од
IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од
подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на
адресата наведена подолу од 07:30 до 15:30:
Адреса: н.м. Долнени, подрачни канцеларии во н.м. Ропотово
Град: /
Поштенски број: 7504
Држава: Македонија
Телефон: 048 453 210
Факс: /
Електронска адреса: info@opstinadolneni.gov.mk
6. Комплетна Тендерска документација
на македонски јазик
може да ја купат
заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена
поgore и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде
преку ПП50 образец, на следнава сметка:
Банка: Народна банка на Република Македонија
Број на сметка: 100000000063095
Буџетска корисничка сметка: 84012403182
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Приходно конто: 722315, програма 00
7. Тендерската документација може да се добие директно од Општина Долнени со
поднесување на писмено барање и приложување на докази за уплата за подигање на
тендерска документација или по електронска пошта.
8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 31.1.2020. Електронско
доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе
бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на
присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 31.01.2020.
9.

Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : 600.000,00 МКД.

10.

Општина Долнени
Адреса: н.м. Долнени,
Град: /
Поштенски број: 7504
Архива
Држава: Република Македонија

