Vrz osnova na ~len 28 a vo vrska ~len 100 stav 1 alineja 1od Zakonot za javni nabavki
(Slu`ben Vesnik na RM br. 136/07, 130/08 , 97/10 , 53/11 и 185/2011 /,185/2011, 15/2013,
148/2013,28/2014,43/2014,130/2014 и 180/2014),), Gradona~alnikot na Op[tina Zrnovci ja
donese slednata:
ODLUKA
Za vr[ewe na javna nabavka

1. Za potrebite na op{tina Zrnovci da se izvr{i nabavka: Izgradba na
park vo s. Vidovi{te i Izgradba na park vo s. Morodvis Op{tina Zrnovci .
Nabavakata od to~ka 1 na ovaa Odluka ne e deliva .
2. Vkupnata proceneta vrednost na nabavkata od t.1 na ovaa Odluka iznesuva
2.541.690,00 denari bez presmetan DDV ,
Sredstvata se obezbedeni од Агенцијата за финансиска
земјоделството и руралниот развој на Република Македонија .

подршка

во

3. Za realizacija na nabavkata od t. 1 na ovaa Odluka ќe se sprovede Отворена
постапка за доделување на договор за јавна набавка на работи so objavuvawe na oglas
na veb stranata na Biroto za javni nabavki soglasno ~len 64 и 65 od Zakonot za javni
nabavki .
4. Kriterium za dodeluvawe na dogovorot za javna nabavka на работи da bide
najniskata cena
So ponudata da dostavат и документи за утврдување на способноста
економските оператори.

на

Op{tina Zrnovci go zadr`uva pravoto na isklu~uvawe na nekomp letni ponudi.
5. Za sobirawe na ponudite se ovlastuva Komisija za javni nabavki vo sostav od:
Len~e Iliova - Pretsedatel; Metodi Nikolov - ~len ; Bla{ka Nikolova - ~len .
Zamenik pretsedatel Vladimir Anastasov ; Zamenici ~lenovi : Kristijan Savev i
Simona Koceva
6. Komisijata za javni nabavki od to~ka 5 na ovaa Odluka e dol`ena da gi ~uva
vo tajnost podatocite sodr`ani vo ovaa Odluka vo odnos na procenetata vrednost ,
drugite odluki koi se odnesuvaat za ovaa javna nabavka , ponudite kako i sekoja druga
informacija povrzana so evaluacija na ponudite .
7. Se zadol`uva komisijata za javni nabavki da ja sprovede ovaa Odluka .
8. Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

OP[TINA ZRNOVCI
GRADONA^ALNIK
Bla`e Stankov

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

OP[TINA ZRNOVCI
2305 Zrnovci Tel. +389(0) 33-353-104 Fah 353-105

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 09/2015
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА РАБОТИ

Изградба на парк во с. Видовиште и Изградба на парк во с. Мородвис
Op{tina Zrnovci.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И
ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА
критериум за доделување на договорот: најниска цена
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Набавувач
ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
Број 09-643/1
09.09.2015 година
ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА
Почитувани
Договорниот орган –Општина Зрновци со седиште на адреса ул.'Илинденска ''
бб Зрновци , телефон за контакт 033-353-104,075 389 345, факс 033-353-105, контакт
лице: Методи Николов , електронска адреса: info@zrnovci.gov.mk има потреба од
доделување на договор за јавна набавка на работи за:

Изградба на парк во с. Видовиште и Изградба на парк во с. Мородвис
Op{tina Zrnovci
За таа цел, Договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за
јавна набавка на работи со Отворена постапка, која ќе заврши со спроведување на
електронска аукција, како последна фаза во отворената постапка, во согласност со
чл. 21,чл. 65,чл. 66 и чл.121 од Законот за јавните набавки ( „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 136/07, 130/08 , 97/10 , 53/11 и 185/2011 /,185/2011, 15/2013,
148/2013,28/2014,43/2014,130/2014 и 180/2014),), за што објави оглас број 09/2015.
Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на
договорот за јавна набавка најдоцна до 03.11.2015 год. во 12.00 часот (по локално
време) по пошта на горната адреса или лично со поднесување во архивата на
договорниот орган.
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Со оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите
информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација се
состои од следните делови: инструкции за економските оператори, технички
спецификации и образец на понудата.
Отворањето на поднесените првични понуди ќе биде јавно, и ќе се изврши на ден
26.10.2015 година во 12.00 часот во просториите на седиштето на Општина Зрновци, во
Зрновци ул.''Илинденска '' бб
Однапред Ви благодариме на соработката.
Во Зрновци
09.09.2015 година

Општина Зрновци
Претседател на Комисија за јавни набавки

( Ленче Илиова )
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I. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
1) 1.1 Дефиниции
2) 1.1.1 Одредени поими употребени
документација го имаат следново значење:

во

оваа

тендерска

-

Договор за јавна набавка е договор од финансиски интерес склучен во писмена
форма меѓу договорниот орган од една страна и носителот на набавката од
друга страна, а чиј предмет е изведување на работи кои претставуваат предмет
на договорот;

-

Постапка за доделување на договор за јавна набавка е постапка што ја
спроведува договорниот орган, чија цел или дејство е изведување на
активности за градење;

-

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

-

Електронска аукција е повторлив процес на негативно наддавање кој се
реализира по првична целосна евалуација на понудите, во кој понудувачите
имаат можност, исклучиво со користење на електронски средства, да ги
ревидираат дадените цени или да подобрат одредени елементи од понудата,
така што рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства;

-

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

-

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

-

Економски оператор е секое физичко или правно лице или група на такви лица
кои на пазарот нуди стоки, услуги или работи;

-

Понудувач е секој економски оператор кој поднел понуда;

-

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

-

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

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

-

Алтернативна понуда е понуда со која се нудат поинакви карактеристики на
предметот на договорот за јавна набавка од оние утврдени во тендерската
документација;

-

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

-

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

-

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

-

Одговорно лице е функционер кој раководи со државен орган, градоначалник
на единицата на локалната самоуправа или директор на правно лице;

-

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

-

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

-

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

3) 1.2 Договорен орган
бб,

1.2.1 Договорен орган е Општина Зрновци , со седиште на адреса: ул.Илинденска
телефон 033-353-104, 075 389 - 345 факс 033-353- 105 електронска пошта: :

info@zrnovci.gov.mk
1.2.2 Лице за контакт кај Договорниот орган во
набавката е Николов Методи , тел.075,389 345.

врска со предметот на

4) 1.2.3 Лице за контакт кај Договорниот орган во врска со
спроведувањето на постапката за доделување на договорот за јавна
набавка е Методи Николовв , тел. 033-353-104, моб. 075 389 345 , факс
033-353-105 електронска пошта:l: info@zrnovci.gov.mk
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5)
6) 1.3 Предмет на договорот за јавна набавка
1.3.1 Предмет на договорот за јавна набавка е изведување на работи за :

Изградба на парк во с. Видовиште и Изградба на парк во с. Мородвис
Op{tina Zrnovci

1.3.2 Предметот на договорот е неделив. Понудувачот во својата понуда треба
да ги вклучи сите составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива.

1.3.3 Детален опис на предметот на договорот за јавна набавка и бараните
количини е даден во техничките спецификации кои се составен дел на тендерската
документација.
1.4 Вид на постапка за доделување на договор за јавна набавка
1.4.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на Oтворена постапка,
која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.
1.4.2 Оваа постапка нема да се спроведува со користење на електронски
средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), освен во делот на
електронската аукција која задолжително се спроведува преку ЕСЈН
(https://www.e-nabavki.gov.mk).
1.4.3 Подетални информации за користењето на електронски средства: За да
можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН.
Регистрацијата во ЕСЈН е бесплатна. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со
пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН1 , по што ЕСЈН
автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и
истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор.
Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во
Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го
преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.
1.4.4 Подетални информации за електронската аукција: Договорниот
орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во отворената
постапка. Предмет на електронската аукција е вкупната цена од двата парка :
паркот во с. Видовиште и паркот во с. Мородвис вклучувајќи ги сите трошоци
и попусти, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена од
прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката. Покaните
за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по
целосната евалуација на поднесените првични понуди, до сите економски
оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и
кои се регистрирани во ЕСЈН.

1 Link "Registriraj se " vo delot "Ekonomski operatori " na po~etnata strana na ESJN
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Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на е-меил
адресата на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е
регистрирано во ЕСЈН.
Договорниот орган ќе испрати поединечно известување до секој економски
оператор дали е квалификуван за учество на електронска аукција.
Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци:
почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од поднесените првични
понуди; датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; како и
интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и
максимална разлика во понудени цени ).
1.5 Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка
1.5.1 Oваа постапка ќе заврши со спроведување на електронска аукција- во еден
круг.
1.6 Применливи прописи
1.6.1 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните
набавки, објавен во Службен весник на Република Македонија број
136/07, 130/08 , 97/10 , 53/11 и 185/2011 /,185/2011, 15/2013,
148/2013,28/2014,43/2014,130/2014 и 180/2014),),
и донесените
подзаконски акти.
1.6.2 При подготовка на својата понуда, понудувачот треба да ги
има предвид важечките прописи од областа на даноците и другите
јавни давачки, работните односи, работните услови и заштитата
при работа , Закон за градење ....Сите прописи може да се најдат во
соодветните изданија на Службен весник на Република Македонија.
Дополнителни податоци во однос на важечките прописи од
горенаведените области, понудувачот може да добие од Управата
за јавни приходи, Царинската управа и Министерството за
финансии (за даноците и другите јавни давачки), Министерството
за труд и социјална политика (за работните односи, работните
услови и заштитата при работа) , Министерство за транспорт и
врски ( за изведување на градбите и добивање на лиценцата) и од
Министерство за животна средина и
просторно планирање (за
прописи во врска со животната средина).....
1.7 Извор на средства
1.7.1 Средствата за реализација на договорот за конкретната јавна набавка за,

Изградба на парк во с. Видовиште и Изградба на парк во с. Мородвис
Op{tina Zrnovci се обезбедени
од Агенцијата за финансиска подршка во
земјоделството и руралниот развој со Привремено решение за одобрување на барање за
финансиска подршка бр. 16-3839/2 од 17.08.2015 година.
1.8 Право на учество
1.8.1 Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и
физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со
предметот на договорот за јавна набавка , кое поседува Лиценца за изведувач на градби
од соодветната категорија на градби за конкретниот предмет на набавка , издадени од
Министерството за транспорт и врски и кое презело тендерска документација од ЕСЈН,
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под услов да е регистриран на ЕСЈН и кое ги исполнува условите согласно тендерската
документација.
1.8.2 Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за
здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на
понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за
носител на набавката.
1.8.3 Составен дел на групна понуда е договор (согласно член 41 од ЗЈН) за
поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно
и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка и
во кој ги уредуваат меѓусебните обврски, а особено:
-членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе
понудата и ќе ја застапува групата пред договорниот орган;
-членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише
договорот за јавна набавка;
- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе ја обезбеди
гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција или депонирани средства,
доколку е предвидено во тендерската документација;
- членот на групата кој ќе ја издаде ф-рата и сметка на која ќе се вршат
плаќањата;
-краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори
за извршување на договорот и
-други податоци кои договорниот орган ќе ги утврди во тендерската документација.
1.8.4 Во случај на понуда од група на понудувачи, претставникот на групата со
својата понуда треба да достави и писмено овластување потпишано од сите членови на
групата на понудувачи со кое тие го овластуваат претставникот да поднесе понуда и да
ги презема сите права и обврски во нивно име и за нивна сметка. Сите членови на
групата на понудувачи се неограничено и солидарно одговорни пред договорниот орган
за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на
групата на понудувачи.
1.8.5 Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за
јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени
ако економскиот оператор:
-учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна
понуда.
1.8.6 Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од
една понуда.
1.8.7 Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку економската и
финансиската состојба, како и техничката или професионалната способност на
понудувачот не е поддржана од други субјекти во вид на подизведувачи, тој нема обврска
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да доставува документација за утврдување на способност од подизведувачите. Во
спротивно, ќе се постапи согласно со членовите 151 и 154 од Законот за јавните набавки,
без оглед на тоа дали другите субјекти се јавуваат како подизведувачи или не.
1.8.8 Доколку Понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го
отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за
делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи (фирма, седиште ,
ЕДБ и сл.).
1.8.9 Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат
да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување
на договорот
7) 1.9 Трошоци за поднесување на понуда
1.9.1 Економскиот оператор ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со
доставувањето на понудата, а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци без
оглед на водењето и на исходот од постапката за доделување на договор за јавна
набавка.
8) 1.10 Критериум за доделување на договорот за јавна набавка
1.10.1 Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска цена. За
носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во
текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка
која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку
само рангирање на понудувачите според висината на вкупно понудената цена.
9) 1.11 Спречување на судир на интереси
1.11.1 За спречување на судир на интересите во постапките за доделување на
договори за јавни набавки соодветно се применуваат одредбите од Законот за
спречување судир на интереси.
1.11.2 Носителот на набавката не смее, при извршување на договорот за јавна набавка, да
ангажира лица кои биле вклучени во евалуација на понудите поднесени во постапка за
доделување на договор за јавна набавка, во времетраење на договорот. Во тој случај договорот се
смета за ништовен.
10) 1.12 Начин на комуникација
1.12.1 Секое барање, информација, известување и други документи во постапката
се испраќаат во писмена форма. Секој документ се евидентира во моментот на
испраќање, односно во моментот на примање.
1.12.2 Документите, освен понудата, се испраќаат:
-

по пошта,
по факс, или
со електронски средства.

1.12.3 Документот кој бил испратен по факс, доставувачот е должен да го достави
по пошта или со користење на електронски средства во рок од 2 / два / дена од денот на
испраќањето на документот по факс.
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1.12.4 Начинот на поднесување на понудата е утврден во точка 4.8
Инструкциите за понудувачите.

од

1.12 Информации од доверлив карактер

1.12.1 Договорниот орган ќе ги заштити информациите кои економскиот оператор
ги има означено како доверливи, особено кога станува збор за деловна тајна или права
од интелектуална сопственост, освен во случаите каде по сила на закон договорнот орган
е должен да ги достави овие информации до надлежните органи (во случај на жалбена
постапка, поведување на управен спор и слично). За таа цел, економскиот оператор
треба да направи листа на доверливи информации со користење на Образецот на листа
на доверливи информации во прилог на оваа тендерска документација, и истата да ја
достави заедно со својата понуда.

1.12.2 Доколку економскиот оператор не ја достави листата на доверливи
информации заедно со својата понуда, договорниот орган ќе смета дека предметната
понуда не содржи информации од доверлив карактер.
1.12.3 Цената на понудата не се смета за доверлива информација во ниту еден
случај.

2. СПОСОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
2.1 Начин на докажување на способноста
2.1.1 Со понудата економскиот оператор задолжително треба да достави
придружна документација со која ќе ги докаже :
-

личната состојба,
способноста за вршење професионална дејност,

2.1.2 Бараната документација се поднесува во оригинал или во копија
заверена од економскиот оператор со печат и со потпис на одговорното лице, со
назнака =Верно на оригиналот=.
2.1.3 При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за
утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата,
комисијата може да побара економските оператори да ги појаснат или дополнат
документите, доколку не станува збор за значителни отстапувања од бараната
документација.
2.1.4 Бараното објаснување економскиот оператор го доставува во писмена форма
во рокот кој го определил договорниот орган.
2.1.5 Никакви промени во понудата, освен исправката на аритметички грешки, не
смеат да се бараат, нудат или да се допуштат од страна на комисијата или од
економскиот оператор.
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2.2 Лична состојба
2.2.1 Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за доделување на договор за
јавна набавка секој економски оператор:
-

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

-

на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен
повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно
партнерство;

-

на кој му е изречена споредна казна привремена
одделна дејност;

-

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

-

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

-

кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки;

-

кому му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија,
дејност или должност,

-

кому му е изречена прекршочна санкција - привремена забрана за вршење
одделна дејност

Понудувачот е должен да дава точни податоци .
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забрана за вршење на

2.2.2 За докажување на својата лична состојба, економскиот оператор ги доставува
следниве документи:
-

изјава на економскиот оператор дека во последните 5/пет/ години не му била
изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација,
корупција, измама или перење пари;

-

потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;

-

потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;

-

потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен
орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;

-

потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица
дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за
јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавноприватно партнерство;

-

потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица
дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за
вршење на одделна дејност ;
-

потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкцијазабрана за вршење на професија, дејност или должност, односно
привремена забрана за вршење одделна дејност;

2.2.3 Изјавата од алинеја 1 од потточка 2.2.2 ја изготвува и потпишува и заверува
самиот економски оператор и истата не мора да биде заверена од надлежен орган.
2.2.4 Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и постапка за ликвидација,
како и потврдите од регистарот на казни за сторени кривични дела од алинеја 2,3,5,6, и 7
од потточка 2.2.2,
ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран
економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на овие
потврди е Централниот регистар на Република Македонија.
2.2.5 Потврдата за платени даноци, придонеси и други давачки ја издава
надлежен орган од земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република
Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Управата за јавни приходи.
2.2.7 Документите од потточка 2.2.2 не смеат да бидат постари од 6 (шест)
месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите наназад.
2.2.8 Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава
документите наведени во потточка 2.2.2 или ако тие не ги опфаќаат сите погоренаведени
случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.
11) 2.3 Способност за вршење на професионална дејност
2.3.1 За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност,
економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност за кој во РМ
надлежен орган за издавање е Централен регистар на РМ , како доказ дека е регистриран
како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на
договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално
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здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран , односно да
достави :

- документ за регистрирана дејност - ДРД образец - не постар од 6 / шест / месеци сметано наназад од денот утврден за јавното отварање на понудите / копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;
- Тековна состојба на правното лице - не постара од 6 / шест / месеци - сметано
наназад од денот утврден за јавното отварање на понудите / копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;
- најмалку Лиценца за изведувач на градби од втора категорија ( Лиценца
Б ) издадена од Министерството за транспорт и врски на РМ, согласно
Закон за градење
копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;

Во однос на Лиценците за изведувач за градби од прва или втора категорија ,
економските оператори да ги имаат во предвид преодните и завршните
одредби / чл.168 и чл.175 ст.3 / од Законот за градење ( пречистен
текст) ( „ Сл.весник на РМ “ бр. бр.59/11) .

3. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
3.1 Појаснување на тендерската документација
3.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската
документација од договорниот орган, исклучително во писмена форма, најдоцна 6
/шест/дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.
3.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави до сите економски
оператори што подигнале тендерска документација, без при тоа, да се идентификува
економскиот оператор што побарал појаснување.
3.2 Измена и дополнување на тендерската документација
3.2.1 Договорниот орган го задржува правото најдоцна 6 /шест/ дена пред истекот
на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на
поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја
измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите
економски оператори што неа ја подигнале.
3.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган може
да го продолжи крајниот рок за доставување на понудата по барање на економскиот
оператор (ако постојат оправдани причини) и да овозможи најмалку 5 /пет/ работни

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

денови за поднесување на понудите откако на економските оператори им ги обелоденил
појаснувањата/дополнувањата.
3.2.3 Во случај на продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен
писмено да ги извести сите економски оператори што подигнале тендерска
документација.

4. ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
4.1 Содржина на понудата
4.1.1 Понудата треба да биде подготвена врз основа на оригиналната
тендерска документација и се состои од следниве елементи :
-

пополнет образец на понуда и Предмер пресметка, по позиции ;

-

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

-

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

-

гаранција на понудата ;

-

писмено овластување за претставникот на групата економски оператори (само
за група на економски оператори),

4.1.2 Економскиот оператор задолжително треба да ги користи обрасците дадени
во оваа тендерска документација при што тие мора да се пополнети без никакви
измени на нивната форма. Во спротивно понудата може да биде отфрлена како
неприфатлива.
Доколку на дадениот образец на понуда во оваа тендерска документација
понудувачот не може целосно и сеопфатно да ја изрази својата понуда, може да
користи друг образец на која ќе ја достави својата понуда под услов таквиот образец
да ги содржи сите елементи од образецот на понуда даден во оваа тендерска
документација. Понудата поднесена на образец на понуда кој не ги содржи сите
елементи согласно тендерската документација ќе биде отфрлена
како
неприфатлива.
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4.2 Јазик на понудата
4.2.1 Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата
се доставува на македонски јазик.
4.2.2 Печатената литература може да биде и на друг јазик. Договорниот орган го
задржува правото во фазата на евалуација на понудите да побара од понудувачот да
изврши превод на печатената литература која е поднесена на друг јазик.

4.3 Цена на понудата
4.3.1 Економскиот оператор во Предмер Пресметката ја внесува цената за секој
дел поединечно / секоја ставка и секоја позиција / и вкупната цена на сите позиции без
пресметан ДДВ.
4.3.2 Вкупната понудена цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на
економскиот оператор, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се искажува
посебно.
4.3.3 Цената на понудата се пишува со бројки и букви.
4.3.4 Ако цената на понудата е невообичаено ниска и во голема мера не е во
согласност со проценетата вредност на набавката, договорниот орган од економскиот
оператор ќе побара писмено објаснување за причините за таквата цена на понудата. Ако
економскиот оператор не успее да објасни на писмено, кои се причините за таквата цена во рок
од 7 /седум/ дена од датумот на поднесување на барањето, или пак ако Комисијата не ги
прифати неговите причини, понудата ќе биде отфрлена.
4.4 Валута на понудата
4.4.1 Цената на понудата се изразува исклучиво во денари.
4.4.2 Македонскиот денар ќе се користи како валута за евалуација на понудите.
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4.5 Период на важност на понудата
4.5.1 Понудите треба да важат најмалку 90 /деведесет/ дена од денот утврден
како краен рок за поднесување на понудите, за чие времетраење понудата во сите
нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Доколку денот на отворањето на
понудата е неработен, периодот на важноста на понудата се смета од наредниот работен
ден. Понудата што важи за пократок период од предвидениот, договорниот орган ја
отфрла како понуда што не одговара на условите.
4.5.2 Доколку договорниот орган процени за потребно може да побара од
понудувачот продолжување на периодот на важност на понудата.

4.6 Гаранција на понудата
4.6.1 Како дел од понудата економскиот оператор задолжително обезбедува
гаранција на понудата (гаранција за учество) во износ од најмалку 3 % од вкупната
вредност на понудата без вклучен ДДВ, изразена во МКД.
4.6.2 Гаранцијата е во форма на банкарска гаранција, издадена од реномирана
банкарска институција избрана од економскиот оператор. За договорниот орган се
прифатливи сите банки на територија на РМ.
4.6.3 Гаранцијата треба да е поднесена во оригиналната форма. Копии не се
прифаќаат. Гаранцијата мора да има рок на важност - најмалку 14 /четиринаесет/
дена
од денот на истекот на важноста на понудата. / важност на понудата - 90
/деведесет/ дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите + 14
/четиринаесет/ дена
од денот на истекот на важноста на понудата = 104 дена
сметано од денот утврден за јавното отварање на понудите / . Секоја понуда што не
содржи гаранција на понудата, или содржи гаранција на понудата која не е во согласност
со условите во тендерската документација, ќе биде отфрлена од страна на договорниот
орган како неприфатлива.
4.6.4 Гаранцијата на понудата на понудувачот , чија понуда е избрана за
најповолна му се враќа откако ќе го потпише договорот за јавна набавка и ќе достави
гаранција за квалитетно извршување.
4.6.5 Гаранцијата на понудата на неуспешните економски оператори се враќа во
рок од 7/седум/ дена по склучување на договорот со најповолниот економски оператор.
4.6.6 Гаранцијата на понудата може да се наплати, ако економскиот
оператор ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност,
не ја прифати исправката на аритметичките грешки од страна на комисијата, не го
потпише договорот за јавна набавка и не обезбеди гаранција за квалитетно
извршување на договорот
4.7 Форма и потпишување на понудата
4.7.1 Понудата се поднесува во еден оригинален примерок, испишана со
неизбришливо мастило и потпишана од одговорното лице на економскиот оператор или
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лице овластено од него. Доколку понудата ја потпишува лице овластено од
одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на
понудата потпишано од одговорното лице. Сите страници на понудата, освен за
неизменетата печатена литература, треба да се парафирани од лицето кое ја потпишува
понудата.
4.7.2 Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст
важи само ако е потпишано или парафирано од лицето кое ја потпишува понудата
4.8 Затворање и обележување на понудите
4.8.1
Понуди можат да достават само економски оператори што се
регистрирани на ЕСЈН ,односно оние кои можат да ја превземат тендерската
документација директно од ЕСЈН и за кои Договорниот орган има добиено
електронска потврда за превземање на тендерската документација , согласно
Правилникот за начинот на користење на ЕСЈН .
4.8.2

Економскиот оператор го приложува оригиналниот примерок на понудата
со целокупната документација и примероци од печатени изданија во
затворен внатрешен плик на кој се наведува полниот назив и адреса на
економскиот оператор. Така затворениот внатрешен плик се затвора во
надворешен плик кој:
не содржи информации за економскиот оператор;
е адресиран со точна адреса на договорниот орган;
содржи информација за бројот на огласот за доделување на договор
за јавна набавка и датумот на кој е објавен;
во горниот лев агол стои предупредување „Не отвoрај“, или „Do not
open“, за да не се отвора пред времето и датумот за отворање на
понудата.
4.8.3 Ако пликовите не се запечатени и обележани како што се бара,
договорниот орган не презема одговорност за нивно ненавремено и
некомплетно пристигнување во неговата архива или за предвремено
отворање на понудата.

4.9 Посета на локација
4.9.1 Во оваа постапка е предвидена посета на локацијата, и тоа :

Посета на lokacijata : Изградба на парк во с. Видовиште и Изградба на

парк во с. Мородвис Op{tina Zrnovci
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4.9.2 Посетата на локацијата од точка 4.9.1 ќе се изврши : на ден 16.10.2015 год./
ден /.

4.10 Краен рок и место за поднесување на понудите
4.10.1 Краен рок за доставување на понудите е 03.11.2015 год. во 12.00 часот.
Заинтересираните економски оператори кои презеле тендерска документација од ЕСЈН и
сакаат да бидат учесници во постапката , имаат можност да направат посета на
локацијата , на ден 16.10.2015 год., во 10 часот во Општина Зрновци ул. Илинденска
бр. бб , од каде што ќе се појде на локациjaтa опишанa во предметот.
4.10.2 Понудите се поднесуваат на следнава адреса: Општина Зрновци ,
ул.Илинденска бб , со назнака "За отворена постапка бр.09/2015".
4.10.3 Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на
понудите, се отфрла како задоцнета и истата ќе му биде вратена на економскиот
оператор неотворена.
4.11 Алтернативни понуди
4.11.1 Во оваа постапка за доделување на договор за јавна набавка не се
дозволени алтернативни понуди.

4.12 Измена, замена и повлекување на понудата
4.12.1 Понудувачите можат да ги изменат, заменат или повлечат своите понуди по
поднесување на понудата, под услов измените, замените или повлекувањата да се
добиени од договорниот орган пред крајниот рок за поднесување на понудите наведен во
точка 4.9.

4.12.2 Измените, замените и повлекувањата на понудите ќе бидат подготвени,
ковертирани, обележани и доставени согласно точка 4.8, со тоа што ковертот соодветно
ќе биде обележан со "измена", "замена" или "повлекување".

4.12.3 Понудата не може да биде изменета, заменета или повлечена по крајниот
рок за поднесување на понудите предвиден во точка 4.10.
4.12.4 Повлекувањето на понудата во периодот помеѓу крајниот рок за
поднесување на понудите и истекувањето на периодот на важност на понудата ќе
резултира со наплатување на гаранцијата на понудата, согласно точка 4.6.6 .

5. ЈАВНО ОТВОРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТ
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5.1 Јавно отворање на понудите
5.1.1 На јавното
заинтересирано лице.

отворање

на

понудите

може

да

присуствува

секое

5.1.2 Само овластените претставници на понудувачите можат да учествуваат во
постапката на јавно отворање на понудите со давање на свои забелешки во записникот
од отворањето на понудите.
5.1.3 Овластените претставници на економските оператори на јавното отворање
мораат да носат овластување потпишано од одговорното лице на економскиот оператор.
Сите овластени претставници на економските оператори, присутни на јавното отворање,
треба да потпишат евидентен лист.
5.1.4 Јавното отворање на поднесените првични понуди ќе се одржи на ден
26.10.2015 год., 12.00 часот во зградата на Општина Зрновци .
5.1.5 Доставените понуди се отвораат согласно Законот за јавните набавки и тоа:
една по една, со читање на името на економскиот оператор, при што се констатира дали
понудите се доставени според точка 4.8 од тендерската документација и дали се во
оригинал, а потоа се пристапува кон читање на понудите по истиот редослед по кој тие се
отворени, освен понудите, кои согласно Законот за јавните набавки, се исклучуваат од
натамошната постапка. При тоа, најпрво ќе се отворат и прочитаат замените, измените и
повлекувањата на понудите. После тоа се пристапува кон читање на цените на понудата,
вклучувајќи какви било попусти и постоењето на гаранција на понудата. Ниту една понуда
нема да биде отфрлена на отворањето на понудите, освен задоцнетите понуди.
5.1.6 Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е
пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска
аукција. Условот за спроведување на електронска аукција е во постапката да се
пристигнати најмалку две прифатливи понуди.
5.1.7 Во текот на јавното отворање и евалуацијата на првично поднесените понуди
се води записник според Правилникот за постапката на отворањето на понудите и
Образецот за водење на записник за отворањето на понудите („Службен весник на
Република Македонија бр. 154/07).
5.2 Доверливост на процесот на евалуација на понудите
5.2.1 Ниту една информација во врска со разгледувањето, оценката и споредбата
на понудите во процесот на евалуација нема да им се откријат на економските оператори
или на кои било други лица што не се службено вклучени во тој процес.
5.3 Појаснување на понудите
5.3.1 Во периодот на разгледување и оценување на понудите, договорниот орган
може, да побара од кој било економски оператор појаснување на неговата понуда.
Барањето од договорниот орган за појаснување и одговорот се во писмена форма.
Никаква промена на цените или на содржината на понудата нема да се бара, нуди или да
се дозволува, освен за потврдување на коригирањето на аритметички грешки што ги
открил договорниот орган при проценката на понудите.
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5.3.2 Секое појаснување доставено од страна на економскиот оператор во поглед
на неговата понуда што не е дадено како одговор на барање од договорниот орган, нема
да се разгледува.
5.4.

Исправка на аритметички грешки

5.4.1 Ако понудата е прифатлива и е составена и доставена во согласност со
тендерската документација, договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на
следниот начин:
- ако постои несовпаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот што е
напишан со зборови.
- ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, тогаш преовладува
единечната цена.
5.4.2 Комисијата за јавни набавки ќе ги коригира грешките во понудата според
опишаната постапка и таа ќе се смета обврзувачка за него.
5.4.3 Ако економскиот оператор не ја прифати корекцијата на аритметичките
грешки, понудата ќе биде отфрлена и ќе биде активирана гаранцијата на понудата

6. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
6.1 Доделување на договорот за јавна набавка

6.1.1 Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна
фаза во отворената постапка, договорот му го доделува на економскиот оператор
кој понудил најниска цена во текот на негативното наддавање.
6.1.2 Во случај да е поднесена само една прифатлива понуда во првата фаза од
постапката, односно да не се исполнети условите за одржување на електронската
аукција, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на
единствениот економски оператор кој поднел прифатлива понуда.
6.1.3 Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, односно
намалување на почетната цена, договорниот орган може да му го додели договорот за
јавна набавка на економскиот оператор кој понудил најниска цена во првичната фаза од
постапката.
6.2 Известување за доделување на договорот за јавна набавка
6.2.1 Пред истекот на периодот на важење на понудата, а најдоцна во рок од 3
/три/дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда, избраниот
најповолен економски оператор ќе биде известен во писмена форма дека неговата
понуда е прифатена. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат
известени за резултатите од тендерот, ќе им биде испратена одлуката за доделување на
договор како и известување за причините за неизбор на нивната понуда.
6.3 Правна заштита
6.3.1 Секој економски оператор кој има правен интерес за добивање на
договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално
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прекршување на одредбите од Законот за јавните набавки, може да бара правна заштита
против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на
договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка. Правото
на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по
донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на
постапката.

-

6.3.2 Жалбата се изјавува во рок од 8 /осум/ дена од денот на:

-

објавувањето на огласот за доделување на договор за јавна набавка во однос на
податоците, дејствијата или пропуштањата за преземање дејствија од огласот,

-

отварањето на понудите во однос на дејствијата или пропуштањата за
преземање дејствија поврзани со тендерската документација, односно
постапката за отворањето на понудите;

-

истекот на рокот за донесување одлука за избор или за поништување на
постапката согласно со членот 162 став 2 од овој закон во однос на
пропуштањето за донесување на одлука за избор или за поништување на
постапката во соодветниот рок;

-

приемот на одлуката со која се одлучува за поединечно право од постапката за
доделување на договор за јавна набавка, во однос на утврдувањето на
способноста на пријавите за учество или евалацијата на понудите и одлуката;

-

приемот на одлуката за избор на најповолна понуда или одлуката за
поништување на постапката;

-

сознанијата за незаконско водење на постапка за доделување на договор за јавна
набавка, најдоцна во рок од една година од денот на завршувањето на
спроведената постапка, или

-

приемот на записникот од спроведениот технички дијалог, во однос на
дејствијата или пропуштање за преземање на дејствија поврзани со
спроведување на технички дијалог.

6.3.3 Економскиот оператор кој пропуштил да изјави жалба во однос на одредбите
од потточка
6.3.2, нема право на жалба во подоцнежната фаза на постапката за истиот
правен основ.
6.3.4 Жалбата треба да ги содржи следниве елементи:
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-

податоци за подносителот на жалбата (име и презиме, назив на
економскиот оператор, адреса на престојувалиште и седиште),
податоци за застапникот или полномошникот,
назив и седиште на договорниот орган,
број и датум на постапката за доделување на договор за јавна набавка и
податоци за огласот за доделување на договор за јавната набавка,
број и датум на одлуката за избор на најповолна понуда, поништување
на постапката или други одлуки на договорниот орган,
податоци за дејствијата или пропуштањата за преземање на дејствија од
страна на договорниот орган,
опис на фактичката состојба,
опис на неправилностите и образложение по истите,
предлог на докази,
жалбено барање и/или барање за надомест за трошоците на постапката
и
потпис на овластено лице и печат.

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

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

-

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

-

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

-

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

6.3.9 Во случај на непостоење на понуда, висината на надоместокот за
водење на постапката се пресметува врз основа на проценетата вредност на
договорот за јавна набавка, при што Државната комисија го известува
подносителот на жалбата за висината на надоместокот и рокот во кој треба да
достави доказ за негова уплата.
6.3.10 Надоместокот за водење на постапката е приход на Буџетот на
Република Македонија.
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12) 6.4 Склучување на договорот за јавна набавка
13)
6.4.1 Договорниот орган ќе го достави договорот за јавна набавка до
избраниот најповолен понудувач во 6 /шест/ примероци на потпишување.
14) 6.4.2 Избраниот најповолен понудувач има обврска да го
потпише договорот за јавна набавка во рок од 7 /седум/ дена од денот на
добивање на договорот и истиот да му го врати на договорниот орган.
Договорниот орган презема обврска на избраниот најповолен понудувач
да му го испрати потребниот број на примероци од договорот откако
истиот ќе го потпише овластеното лице на договорниот орган.
15) 6.4.3 Доколку избраниот најповолен понудувач не го потпише
договорот во рокот утврден во точка 6.4.2 од тендерската документација,
договорниот орган го задржува правото да смета дека избраниот
најповолен понудувач се откажал од склучување на договорот и да ја
активира гаранцијата на понудата .

7. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
16) 7.1 Начин на плаќање
7.1.1 Начин и рок на плаќање:
Плаќањето на работите кои се предмет на овој договор, ќе се врши по
доставување на ситуација за извршени работи ( времена и завршна), што ја доставува
Изведувачот.
Начинот на плаќање подетално ќе биде дефиниран и утврден во Договорот за
јавната набавка, доделен на најповолниот понудувач, во зависност од вредноста на
која ќе биде склучен.
7.2

Начин и рок на изведба на работите

17) 7.2.1 Носителот на набавката е должен да ги изведе работите предмет на договорот за конкретната јавна набавка, во рок од ефективни
3 /три/ месеци, сметано од денот на воведувањето во работа од страна
на Договорниот орган, а констатирано на Записник за воведување во
работа, но во секој случај не повеќе од 6/шест/ месеци од денот на
склучување на договорот, односно не повеќе од времетраењето на
важноста на договорот .
Напомена:Сите понуди кои содржат подолг рок од предвидениот ќе се отфрлат како
неприфатливи..
7.2.2 Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го изведе на
следниов начин :
- по уредно доставено барање од Договорниот орган за воведување во работа ,
кое ќе ги содржи сите потребни податоци за несметано изведување на работата ,
согласно Предмер пресметката, а заради реализација на проектот .
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Рокот за изведување на работите тече од воведувањето на Носителот на
набавката во работа и истиот ќе биде дефиниран во Договорот доделен на
најповолниот понудувач.
7.3 Гарантен период на изведени објекти
Носителот на набавката е должен во рок од 24 /дваесет и четири / месеци, од
денот на примoпредавањето на изведениот објект или на дел од објектот на кој се
изведени работите, а ако користењето на објектот или на дел од објектот започнало пред
промопредавањето - од почетокот на користењето , без надоместок да ги отстранува
сите недостатоци кои произлегуваат од нестручно и неквалитетно изведување на
работите.
За квалитетот и гаранцијата на вградени материјали што се вградуваат , во
поглед на содржината и рокот, важи гаранцијата од производителот, со тоа што
Изведувачот е должен сета документација за квалитетот
и гаранциите на
производителот на материјалите, заедно со упатствата за употреба, да ги прибави и
да му ги предаде на Нарачателот.
Напомена: Сите понуди кои содржат пократок гарантен период од предвидениот , ќе
се отфрлат како неприфатливи
7.4 Гаранција за квалитетно извршување на договорот
7.4.1 Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е
обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно
извршување на договорот во висина од 10 % од вредноста на договорот со вклучен
ДДВ 18 %.
7.4.2 Гаранцијата од точка 7.4.1 се доставува во вид на банкарска гаранција во
писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии
не се прифаќаат.
7.4.3 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до
целосното реализирање на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на
најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на
гаранцијата.
7.4.4 Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во
валутата на која гласи договорот, односно во МКД денари.
7.4.5 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде издадена
од банка прифатлива за договорниот орган .
7.4.6 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот
најповолен понудувач ја доставува по добиеното известување за извршениот
избор, а пред склучување на договорот во рок определен од договорниот орган со
известувањето / во рок од 15/петнаесет/ дена од добиеното известување, а пред
склучување на договорот/.
7.4.7 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во
определениот рок, и тоа: по пошта или лично на лицето за контакт од точка 1.2.3 од
тендерската документација.
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7.4.8 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена
доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна
набавка во рокот на стасаноста.
7.4.9 Во случај на неисполнување на некоја од обврските од договорот за јавна
набавка согласно договореното, договорниот орган писмено ќе го извести носителот на
набавката дека ќе пристапи кон наплата на банкарската гаранција за квалитетно
извршување на договорот. 7.4.10 Доколку договорот за јавна набавка е целосно
реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на
договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14
/четиринаесет/ дена од целосното реализирање на договорот.
7.4.11 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му
ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот
оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

7.5 Елементи во договорот кои произлегуваат од спроведената аукција
7.5.1 По завршувањето на електронската аукција, и изборот на најповолен
понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од
повеќе ставки цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со
соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на
цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред
електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на
аукцијата).

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

-

-

бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден за
постапките за доделување на договор за јавна набавка согласно со овој
закон,
не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива или
соодветна понуда,
се поднесени прифатливи понуди кои не можат да се споредат поради
различниот пристап во техничките или финансиските понуди,
настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган,
понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за
јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот,
оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или
недостатоци до моментот на отворање на понудите,
поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите
на договорниот орган или
договорниот орган не може да изврши избор на најповолна понуда
поради битни повреди на законот согласно со членот 210 од овој закон.
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PREDMER

I

PRESMETKA

OBJEKT: PARK VO S.MORODVIS
1.ARHITEKTONSKO GRADE@EN DEL
Opis na
Red.br.
I.
1

pozicijata
PRIPREMNI RABOTI
Geodetsko razmeruvawe i obele`uvawe
na terenot

Ed.mera

m2

Koli~ina

Ed.cena

800,00
Vkupno:

II.

ZEMJANI RABOTI

1

[irok ma{inski iskop na zemja III i IV
kategorija i poravnuvawe na terenot
Ma{inski i delumno ra~en iskop na zemja IV
kategorija vo tesen obim za lentovidni
temeli za potporni i ogradni yidovi
Dovoz, razastirawe i nabivawe na tamponi
od drobenik d= 10sm za pe{a~ki pateki,
trotoari i plato na park
Nabavka, transport i izrabotka na tamponski
sloj od drobenik so debelina od 25sm za
tamponirawe na parking prostor za lesni
vozila se do postignuvawena 95% zbienost
utvrdena po standarden Proktorov opit pri
optimalna vla`nost(материјал со ЦБР>20%)

2

3

4

m3

50,00

m3

22,00

m3

28,00

m3

20,00
Vkupno:

III.
1

2
3

BETONSKI I ARM.BETONSKI RABOTI
Betonirawe na lentovidni temeli
za potporni i ogradni yidovi so MB20
so dimenzii 30/50sm
Betonirawe na betonska podna podloga d=5sm
od mr{av beton so MB 20 za plato na park
Oble`uvawe, iskol~uvawe i izrabotka
na betonski kru`ni parapeti (prema detal)
za detsko igrali{te so dimenzii
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m3

20,00

m2

162,00

Vkupno

4

5

10/25sm so MB20 i potrebna oplata
Nabavka i vgraduvawe na standardni betonski
rabnici so potreben atest za vodonepropustlivost i mrznewe, so dimenzii 18/24/800sm
postaveni vo betonska podloga MB30 i fugirawe na fugiod strana na ul:"Trifun Lazarov" i
ul:"Bra}a Stavrevi"
Betonirawe na betonski okapnici na potporni
i ogradni yidovi so d=5sm i {irina 50sm
so MB20 i potrebna oplata

m3

3,00

m1

90,00

m1

162,00
Vkupno:

IV.
1

Red.br.
2

3
4

PARTERNO UREDUVAWE
Nabavka i postavuvawe na betonski paver
elementi (bekaton plo~ki )so d=6sm za
trotoar so {iro~ina od 1,0m, strana na
ul:"Trifun Lazarov" i ul:"Bra}a Stavrevi"
pe{a~ki pateki vo park so {iro~ina od 1,0m,
i parkig prostor za lesni vozila
postaveni vrz rizla za poravnuvawe d=3sm so
granulacija 1-2mm od
Opis na
pozicijata
Nabavka i vgraduvawe na zavr{ni betonski
rabnici postaveni vo betonska podloga za
trotoar so dimenzii 5/19/100sm
Oblo`uvawe na pristapni skali so betonski
paver elementi so {=30sm N=14sm d=6sm
Oblo`uvawe na parkovsko plato so ve{ta~ki
granitni plo~ki "terastone" zaedno so bordura
so dimenzii na plo~ki 33.3/33.3/3sm ,lepeni so
cementno lepilo za nadvore{ni vlijanija
vrz predhodno izrabotena betonska podloga

m2
Ed.mera

160,00
Koli~ina

m1

80,00

m2

5,00

m2

110,00

Ed.cena

Vkupno:
V.
1

YIDARSKI RABOTI
Yidawe na yidvi od priroden kamen
so d=40sm vo cementen malter so
promenliva viso~ina i fugirawe
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Vkupno

N=60sm
N=40-100sm
N=50sm

m3
m3
m3

11,00
14,00
3,00
Vkupno:

VI.
1

2

BRAVARSKI RABOTI
Izrabotka i postavuvawe na metalna za{titna
ograda izrabotana od kutijati profili
visina 100sm za{titena so osnoven premaz
i dva pati oboena so za{titna boja po `elba
na investitorot
Izrabotka i postavuvawe na vlezni vrati
izrabotana od kutijati profili za{titena
so osnoven premazi dva pati oboena so za{titna
boja po `elba na investitorot i potreben okov
so dimenzii
ednokrilna vrata 110/135sm
dvokrilna vrata 2h90/135sm

m1

65,00

br.
br.

1,00
1,00
Vkupno:

VII.
1
2

3
4

5

HORTIKULTURNO UREDUVAWE
Transport i nanesuvawe na zemja-humus d=20sm
so priprema za seewe na treva
Nabavka na trevna smesa:
poaprensis 30%
festuka rubra 20%
agostus alba 20%
lolium perene 20%
trifolium repens 10%
( 4kg/100m2)
Seeewe na treva so valirawe
Zasaduvawe na novi listopadni i zimzeleni
drva od tipot:
breza-(betula - alba) so visina N=2,5-3,0m
~empres-(cupresus arizonika ) so visina N=1,2-1,7m
Zasaduvawe na novi listopadni i zimzeleni
grmu{ki so N = 0.8-1.20m od tipot:
zimzeleni puzavci (junipersum horizontalis)
listopadni puzavci (lonicera)
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m2

100,00

kg
m2

13,00
350,00

br.
br.

11,00
10,00

.
6

zeleni grmu{ki (tuja rozentalis, tuja vuduordi)
palmi (jaka)

br.

Izrabotka na podzemen sistem za navodnuvawe
na trevni povr{ini so pvc creva i prskalki
za povr{ina od 350m2

pau{al

8,00

Vkupno:
VIII.
1

2

3
4
5

URBANA OPREMA
Nabavka i monta`a na rekviziti za detsko
igrali{te prema detali:
lula{ka
klackalka
tobogan
vrtele{ka
Nabavka i monta`a na klupi za sedewe so
dimenzii 1900/863 izraboteni od lieno
`elezna konstrukcija i oblo`eni so
bukovi daski i za{titeni so premazi
od nadvore{ni vlijanija
Nabavka i monta`a na kanti za otpadoci
so dimenzii45/45/95
Nabavka i monta`a na proto~na ~e{ma
Izrabotka na betonska kru`na `ardinera
so radius od 1,5m so debelina na yidovi
d=20sm i visina od 40sm

br.
br.
br.
br.

1,00
1,00
1,00
1,00

br.

8,00

br.
br.

5,00
1,00

br.

1,00
vkupno:

IX.

VODOVODNA I ODVODNA INSTALACIJA

1

Ma{inski i delumno ra~en iskop na
zemja III i IV kategorija vo tesen obim
za postavuvawe na vodovodna i odvodna
instalacija
Nabavka, transport i vgraduvawe na siten
pesok okolu vodovodni kanalizaci cevki
Nabavka, tarnsport i vgraduvawe na prolipropilenski cevki PP-NM, odvod

2
3
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m3

48,00

m3

6,00

4

5

klasa na krutost SN 8 spored EN ISO 9969
( 128 KN/m2 spored DIN 19691, izraboteni
soglasno EN13476-3 standard so potrebni
fasonski elementi
cevki F200mm;
cevki F100mm;
cevki F70mm;
Nabavka, tarnsport i vgraduvawe na PVC
vodovodni cevki so potrebni fasonski
i spojni elementi
F3/4"
F1/2"
Nabavka,transport i monta`a na rotomonting
{ahti od PP-HM monta`ni elementi so konus
i dno so izvedena kineta za PP cevki i vnatre{
ni skali od 100% PP spored EN 13598-25
i EN 1852, krutost na prsten >2KN/m2.
Priklu~uvaweto i dihtovaweto na {ahtata
da bide soglasno so normite DIN EN 752,
EN 13476-1, kako i DIN 19537 so potreben
dodaten materijal. Sertifikat za kvalitet.
Tip na {ahta F 1000.

m1
m1
m1

9,00
19,00
10,00

m1
m1

47,00
11,00

br.

1,00

Dihtovaweto na spoevite od elementite so
EPDM zaptiven prsten EN 681-1, isto taka
spojot {ahta -cevka da bide obezbedeno
dihtovawe spored :
DIN EN 476, EN 13476-1, DIN EN 752, DIN 19573
Zaptivaweto na spoevi so vodonepropusnost
od 5 m voden stolb (0,5 bari) spored normi
EN 1277 . [ahtata da se montira na
podloga od pesok d=10 sm.
6

N=1.20m
Nabavka,transport i monta`a na kru`en
kapak od nodularen liv soglasno EN124,
so ramka, te`ok tip fiksiran (obezbeden
od kradci).
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7
8

9

10
11
12

Na kontaktnat povr{ina me|u kapakot i
ramkata mora da ima prsten od elastomer
za dihtuvawe.
Svetol otvor od F590 od F600mm, lesen tip
Izrabotka na betonski prsten okolu otvor
na {ahta so MB30 i postavuvawe na guma
Nabavka, transport i vgraduvawe na uli~ni
vertikalni slivnici od prolipropilenski cevki
F500mm(SN 8) so beton od 0,3m3;povrzuvawe so
{ahta {to podrazbira iskop;nabavka i
postavuvawe cevka za vrska so dihtunzi
i slivna re{etka od kompoziten materijal
Izrabotka na arm.bet.vodovodna {ahta
so dimenzii 80/80/80sm so potrebna
armatura i metalen za{titen kapak
Ra~no zatrupuvawe i nabivawe na zemja vo
sloevi na rovovi
Ma{insko se~ewe i otsranuvawe na asfalt
Asfaltirawe so BHNS 16a d=6sm

br.

1,00

br.

1,00

br.

2,00

br.

1,00

m3
m1
m2

48,00
30,00
15,00
Vkupno:

ARHITEKTONSKO GRADE@EN DEL
VKUPEN REKAPITULAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

PRIPREMNI RABOTI
ZEMJANI RABOTI
BETONSKI I ARM.BET. RABOTI
PARTERNO UREDUVAWE
YIDARSKI RABOTI
BRAVARSKI RABOTI
HORTIKULTURNO UREDUVAWE
URBANA OPREMA
VODOVODNA I ODVODNA
INSTALACIJA
VKUPNO:
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2.JAVNO OSVETLENIE

Red.br.
1

2

3

4

5

6

7
8

Opis na
pozicijata
Iskop na standarden kabelski rov o,8h0,4 vo
zemja od IV kategorija od postoe~kite NN
stolbovi do poslednata kandelabra spored
prilo`enata dispozicija vo grafi~kite prilozi
Isporaka na materijal i izrabotka na
kabelska kanalizacija od tvrdi plasti~ni
cevki F70 postavena na preminite na trasata na
kabelot preku parking prostorot.
]e se postavat tri cevki za sekoj kabel
poedine~no.
Isporaka na materijal i postavuvawe na sloj so
debelina od 5sm od separiran pesok na dnoto
od kabelskiot rov
Isporaka na materijal i postavuvawe na kabel
tip RR00 2h2,5 0.6/1 Kv na dnoto vo prethodno
podgotven kabelskiot rov spored prilo`enata
dispozicija vo grafi~kite
Isporaka na materijal i postavuvawe na
pocinkuvana ~eli~na lenta FeZn 25x4 na dnoto
vo prethodno podgotven kabelskiot rov spored
prilo`enata dispozicija vo grafi~kite prilozi
Isporaka na materijal i postavuvawe na
plasti~ni GAL {titnici vrz postaveniot
energetski kabel spored prilo`enata
dispozicija vo grafi~kite prilozi
Zatrupuvawe na prethodno izraboten
kabelski rov
Isporaka na materijal i postavuvawe na
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Ed.mera

Koli~ina

m1

125,00

m1

20,00

m3

2,50

m1

200,00

m1

130,00

m1

125,00

m1

125,00

Ed.cena

Vkupno

9

10

11

12

13

predupreduva~ka traka na dlabo~ina od 0,2m
vrz postaveniot energetski kabel spored
prilo`enata dispozicija vo grafi~kite prilozi
Isporaka na svetila za kompaktni fluroscentni
svetilki so R=32W so dadeni svetlosni
karakteristiki i stepen na za{tita IP65
spored crte`ite dadeni vo prilog na proektot
Iskop, izrabotka i betonirawe na betonski
stopi so marka na beton MB30 spored prilo`eniot detal so postavuvawe ankeri i rebrasto
crevo F26 za vovlekuvawe na kabel
Isporaka na materijal, podigawe i pricvrstuvawe na kandelabri N=3.5m komplet so montirani
svetila na prethodno izraboteni stopi
Povrzuvawe na postavenite kandelabri so
energetski kabel i pocinkuvana lenta na
prethodno postaveni redni klemi
Merewe na otporot na za{titnoto zazemjuvawe
i proverka na izvedenata za{tita

m1

130,00

Br.

18,00

Br.

18,00

Br.

18,00

Br.

18,00

Pau{al
Vkupno:

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

VKUPEN REKAPITULAR
OBJEKT: PARK VO S.MORODVIS
1
2

ARHITEKTONSKO GRADE@EN DEL
JAVNO OSVETLENIE
VKUPNO:
DDV 18%
SE VKUPNO:
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PREDMER

I

PRESMETKA

OBJEKT: PARK VO S.VIDOVI[TE
1.ARHITEKTONSKO GRADE@EN DEL
Red.br.

Opis na pozicijata

I.

PRIPREMNI RABOTI

1

Geodetsko razmeruvawe i obele`uvawe
na terenot

Ed.mera

m2

Koli~ina

Ed.cena

800.00
Vkupno:

II.

ZEMJANI RABOTI

1

[irok ma{inski iskop na zemja III i IV
kategorija i poravnuvawe na terenot

2

m3

60.00

m3

26.00

m3

7.00

Ma{inski i delumno ra~en iskop na zemja IV
kategorija vo tesen obim za lentovidni
temeli za potporni i ogradni yidovi

3

Dovoz, razastirawe i nabivawe na tamponi
od drobenik d= 10sm za pe{a~ki pateki,
trotoari i plato na park

4

Nabavka, transport i izrabotka na tamponski
sloj od drobenik so debelina od 25sm za
tamponirawe na parking prostor za lesni
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Vkupno

vozila se do postignuvawena 95% zbienost
utvrdena po standarden Proktorov opit pri
optimalna vla`nost(материјал со ЦБР>20%)
m3

48.00
Vkupno:

III.

BETONSKI I ARM.BETONSKI RABOTI

1

Betonirawe na lentovidni temeli
za potporni i ogradni yidovi so MB20

2

26.00

m2

88.00

m3

1.00

m1

60.00

Betonirawe na betonska podna podloga d=5sm
od mr{av beton so MB 20 za plato na park

3

m3

Oble`uvawe, iskol~uvawe i izrabotka
na betonski {estoagolni parapeti (prema detal)
za detsko igrali{te so dimenzii
10/25sm so MB20 i potrebna oplata

4

Nabavka i vgraduvawe na standardni betonski
rabnici so potreben atest za vodonepropustlivost
i mrznewe, so dimenzii 18/24/800sm postaveni vo
betonska podloga MB30 i fugirawe na fugi

5

Betonirawe na betonski okapnici na potporni
i ogradni yidovi so d=5sm i {irina 50sm
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so MB20 i potrebna oplata

m1

128.00
Vkupno:

IV.
1

PARTERNO UREDUVAWE
Nabavka i postavuvawe na betonski paver
elementi (bekaton plo~ki )so d=6sm za
pe{a~ki pateki vo park so {iro~ina od 1,0m,
i parkig prostor za lesni vozila
postaveni vrz rizla za poravnuvawe d=3sm so
granulacija 1-2mm od

2

m2

310.00

m1

145.00

m2

85.00

Nabavka i vgraduvawe na zavr{ni betonski
rabnici postaveni vo betonska podloga za
trotoar so dimenzii 5/19/100sm

3

Oblo`uvawe na parkovsko plato so ve{ta~ki
granitni plo~ki "terastone" zaedno so bordura
so dimenzii ba plo~ki 33/33/3sm ,lepeni so
cementno lepilo za nadvore{ni vlijanija
vrz predhodno izrabotena betonska podloga

V.

YIDARSKI RABOTI

1

Yidawe na yidvi od priroden kamen
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so d=40sm vo cementen malter so
promenliva viso~ina i fugirawe
N=50sm

m3

26.00
Vkupno:

VI.
1

BRAVARSKI RABOTI
Izrabotka i postavuvawe na metalna za{titna
ograda izrabotana od kutijati profili
visina 100sm za{titena so osnoven premaz
i dva pati oboena so za{titna boja po `elba
na investitorot

2

m1

125.00

110/135sm i potreben okov

br.

2.00

2h90/135sm i potreben okov

br.

2.00

Izrabotka i postavuvawe na vlezni vrati
izrabotana od kutijati profili za{titena so
osnoven premazi dva pati oboena so za{titna
boja po `elba na investitorot i potreben okov
so dimenzii

Vkupno:
VII.
1

HORTIKULTURNO UREDUVAWE
Transport i nanesuvawe na zemja-humus d=20sm
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so priprema za seewe na treva

m2

70.00

( 4kg/100m2)

kg

14.00

3

Seeewe na treva so valirawe

m2

360.00

4

Zasaduvawe na novi listopadni i zimzeleni

breza-(betula - alba} so visina N=2,5-3,0m

br.

7.00

~empres(cupresus arizonika )so visina N=1,2-1,7m

br.

8.00

br.

8.00

2

Nabavka na trevna smesa:
poaprensis 30%
festuka rubra 20%
agostus alba 20%
lolium perene 20%
trifolium repens 10%

drva od tipot:

5

Zasaduvawe na novi listopadni i zimzeleni
grmu{ki so N = 0.8-1.20m od tipot:
zimzeleni puzavci (junipersum horizontalis)
listopadni puzavci (lonicera)
zeleni grmu{ki (tuja rozentalis, tuja vuduordi)
palmi (jaka)

6

Izrabotka na podzemen sistem za navodnuvawe
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na trevni povr{ini so pvc creva i prskalki
za povr{ina od 360m2

pau{al
Vkupno:

VIII.
1

URBANA OPREMA
Nabavka i monta`a na rekviziti za detsko
igrali{te prema detali:

2

lula{ka

br.

1.00

klackalka

br.

1.00

br.

7.00

so dimenzii45/45/95

br.

4.00

Nabavka i monta`a na proto~na ~e{ma

br.

1.00

Nabavka i monta`a na klupi za sedewe so
dimenzii 180/70 izraboteni od lieno
`elezna konstrukcija i oblo`eni so
bukovi daski i za{titeni so premazi
od nadvore{ni vlijanija

3

4

Nabavka i monta`a na kanti za otpadoci

Vkupno:
IX.
1

VODOVODNA I ODVODNA INSTALACIJA
Ma{inski i delumno ra~en iskop na zemja
III i IV kategorija vo tesen obim
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za postavuvawe na vodovodna i odvodna
instalacija
2

6.00

m3

1.00

m1

40.00

m1

40.00

br.

1.00

m3

6.00

Nabavka, transport i vgraduvawe na siten pesok
okolu vodovodni kanalizaci cevki

3

m3

Nabavka, tarnsport i vgraduvawe na prolipropilenski cevki PP-NM, odvod
klasa na krutost SN 8 spored EN ISO 9969
( 128 KN/m2 spored DIN 19691, izraboteni
soglasno EN13476-3 standard so potrebni
fasonski elementi
cevki F70mm;

4

Nabavka, tarnsport i vgraduvawe na PVC
vodovodni cevki so potrebni fasonski
i spojni elementi
F1/2"

5

Izrabotka na arm.bet.vodovodna {ahta
so dimenzii 80/80/80sm so potrebna
armatura i metalen za{titen kapak

6

Ra~no zatrupuvawe i nabivawe na zemja vo
sloevi na rovovi
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Vkupno:

1

ARHITEKTONSKO GRADE@EN DEL
VKUPEN REKAPITULAR

I.

PRIPREMNI RABOTI

II.

ZEMJANI RABOTI

III.

BETONSKI I ARM.BET. RABOTI

IV.

PARTERNO
UREDUVAWE

V.

YIDARSKI RABOTI

VI.

BRAVARSKI RABOTI

VII.

HORTIKULTURNO UREDUVAWE

VIII.

URBANA OPREMA

IX.

VODOVODNA I ODVODNA INSTALACIJA
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VKUPNO:

2.JAVNO OSVETLENIE

Red.br.
1

Opis na pozicijata

Ed.mera

Koli~ina

Iskop na standarden kabelski rov o,8h0,4 vo
zemja od IV kategorija od postoe~kite NN
stolbovi do poslednata kandelabra spored
prilo`enata dispozicija vo grafi~kite prilozi

2

m1

120.00

m3

2.50

m1

170.00

Isporaka na materijal i postavuvawe na sloj so
debelina od 5sm od separiran pesok na dnoto
od kabelskiot rov

3

Isporaka na materijal i postavuvawe na kabel
tip RR00 2h2,5 0.6/1 Kv na dnoto vo prethodno
podgotven kabelskiot rov spored prilo`enata
dispozicija vo grafi~kite

4

Isporaka na materijal i postavuvawe na
pocinkuvana ~eli~na lenta FeZn 25x4 na dnoto
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Ed.cena

Vkupno

vo prethodno podgotven kabelskiot rov spored
prilo`enata dispozicija vo grafi~kite prilozi
5

m1

130.00

m1

120.00

m1

120.00

m1

130.00

Br.

12.00

Br.

12.00

Isporaka na materijal i postavuvawe na
plasti~ni GAL {titnici vrz postaveniot
energetski kabel spored prilo`enata
dispozicija vo grafi~kite prilozi

6

Zatrupuvawe na prethodno izraboten
kabelski rov

7

Isporaka na materijal i postavuvawe na
predupreduva~ka traka na dlabo~ina od 0,2m
vrz postaveniot energetski kabel spored
prilo`enata dispozicija vo grafi~kite prilozi

8

Isporaka na svetila za kompaktni fluroscentni
svetilki so R=32W so dadeni svetlosni
karakteristiki i stepen na za{tita IP65
spored crte`ite dadeni vo prilog na proektot

9

Iskop, izrabotka i betonirawe na betonski
stopi so marka na beton MB30 spored prilo`eniot detal so postavuvawe ankeri i rebrasto
crevo F26 za vovlekuvawe na kabel
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10

Isporaka na materijal, podigawe i pricvrstuvawe na kandelabri N=3.5m komplet so montirani
svetila na prethodno izraboteni stopi

11

Br.

12.00

Br.

12.00

Povrzuvawe na postavenite kandelabri so
energetski kabel i pocinkuvana lenta na
prethodno postaveni redni klemi

12

Merewe na otporot na za{titnoto zazemjuvawe
i proverka na izvedenata za{tita

Pau{al
Vkupno:

VKUPEN REKAPITULAR
OBJEKT: PARK VO S.VIDOVI[TE

1

ARHITEKTONSKO GRADE@EN DEL

2

JAVNO OSVETLENIE
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VKUPNO:
DDV 18%
SE VKUPNO:

VKUPEN REKAPITULAR

A. PARK S.MORODVIS
B. PARK S.VIDOVI[TE
SE VKUPNO:
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Врз основа на огласот број 09/2015 објавен од страна на општина Зрновци ,
ул.Илинденска bb Зрновци , за доделување на договор за јавна набавка : Изградба на

парк во с. Видовиште и Изградба на парк во с. Мородвис Op{tina Zrnovci
со спроведување на отворена постапка, со електронска аукција преку Електронскиот
систем за јавни набавки (https://www.e-nabavki.gov.mk), и на тендерската документација
која ја преземавме од договорниот орган од ЕСЈН , ја поднесуваме следнава:
ПОНУДА

I.1. ОПШТ ДЕЛ

I.1.1.Име на понудувачот: _____________________________________________

I.1.1.2. Контакт информации

Адреса: ________________________________________________________



Телефон: ____________________________________________________



Факс: _______________________________________________________



Е-пошта: ____________________________________________________



Лице за контакт: ______________________________________________

I.1.1.3. Одговорно лице: ________________________________________________

I.1.1.4. Даночен број: __________________________________________________

I.1.1.5.Согласни сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна
набавка согласно со цените дадени во нашата понуда и роковите на изведба
дефинирани во тендерската документација
I.1..1.6. Нашата понуда е составена од следниве делови
-

Пополнет образец на Понуда и ПРЕДМЕР - ПРЕСМЕТКА;

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

документи за докажување на личната состојба;
документ за докажување на способноста за вршење на професионална
дејност;
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-

гаранција на понудата;
писмено овластување за претставникот на група на економски оператори,
(доколку станува збор за индивидуален понудувач, оваа алинеја да се
пречкрта).

II.2.1.
Вкупната цена на нашата понуда , вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без
ДДВ, изнесува: ____________________________________________________________
=со бројки=

(________________________________________________________________) =со букви=
денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува :_______________________________________________
=со бројки=

(___________________________________________________________________________
_______________) =со букви= денари.
III.1 Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во
огласот и тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите
постапката за доделување на договор за јавна набавка согласно со член 169 од Законот
за јавните набавки набавки („Службен весник на Република Македонија бр. 136/07
,130/08, 97/10 , 53/11i 185/2011

Место и датум
___________________________

Одговорно лице
___________________________
(потпис и печат)
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Во смисла на член 129 став 2 од Законот за јавни набавки (Сл.весник на РМ бр.136/2007;130/08
,97/10 ,53/11 , 185/2011,15/13 и 148/13), ја поднесувам следна
И З Ј А В A
Под
целосна
материјална
и
кривична
одговорност
изјавувам
дека,
понудувачот_________________________________________ од______________________ понудата
за Изградба на парк во с. Видовиште и Изградба на парк во с. Мородвис
Op{tina Zrnovci , ., по Оглас бр.09/2015 објавен од општина Zrnovci ја поднесувам
независно, без договор со други економски оператори спротивно на прописите за заштита на
конкуренцијата и не учествувам во истата постапка со други економски оператори со кои сум
капитално, сопствениk или роднински поврзан.

__________________ 2015 год.
_________________________

Понудувач:
Одговорно лице,
_____________________________
(потпис и печат)
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