Vrz osnova na ~len 28 a vo vrska ~len 100 stav 1 alineja 2 od 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 javna na nabavka za asfaltirawe na ulici vo
op[tina Zrnovci vo 2016 godina
1. Za potrebite na op[tina Zrnovci da se izvr[i javna nabavka za izgradba :
Asfaltirawe na ulici vo Zrnovci, vo vrednost do 1.000.000,00 den bez presmetan DDV
, soglasno Programata za izgradba na ulici za 2016 godina
Nabavkata od to~ka 1 na ovaa Odluka ne e deliva .
2. Vkupnata proceneta vrednost na nabvakata od t.1 na ovaa Odluka iznesuva 1.000.000.00
denari bez presmetan DDV .
Sredstvata se obezbedeni vo Buxetot na Op{tina Zrnovci.
3. Za realizacija na nabavkata od to~ka 1 na ovaa odluka }e se sprovede so barawe za
pribirawe na ponudi so objavuvawe na oglas na veb stranata na Biroto za javni nabavki
soglasno ~l. 100 st. 1 alinea 2 od Zakonot za javni nabavki .
4. Kriterium za dodeluvawe na dogovorot za javna nabvka da bide :
Najniska cena
5. Za sproveduvawe na postapkata od t. 3 na ovaa odluka se formira Komisija vo
sostav :
pretsedatel;
Metodi Nikolov
zamenik pretsedatel : Vladimir Anastasov
~lenovi :
Len~e Ilijova
Kristijan Savev
Zamenici ~lenovi :
- Blagoj Danev
- Simona Koceva
6. Komisijata za javna nabavki od to~ka 5 na ovaa re[enie e dol`na da gi ~uva vo
tajnost podatocite sodr`ani vo ovaa re[enie vo odnos na procenetata vrednost ,
drugite odluki koi se odnesuvaat za ovaa javna nabavka , ponudite kako i sekoja druga
informacija povrzana so evaluacijata 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
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2305 Zrnovci Tel. +389(0) 33-353-102 Fah 353-220
E-mail: info @ zrnovci.gov.mk.

TENDERSKA
DOKUMENTACIJA
Oglas br.05/2016 za barawe za
pribirawe na ponudi

ZRNOVC
April 2016 godina
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Набавувач:
OP[TINA ZRNOVCI
Број 09-293/1
od 14.04.2016

Покана за поднесување понуда
Набавувач OP[TINA ZRNOVCI
Ul.Ilindenska bb Zrnovci
Тел.број 033,353-104;faks-033,353-105
Набавувачот има потреба од javna nabavka : Asfaltirawe na ulica vo s.Zrnovci , i
krpewe na udarni dupki vo s. Zrnovci i s. Morodvis , Op{tina Zrnovci .
Za taa cel, dogovorniot organ sproveduva postapka za dodeluvawe na dogovor za
javna nabavka na raboti so Barawe za pribirawe na ponudi so objavuvawe na oglas, koja
}e se sprovede vo hartiena forma, a }e zavr{i so sproveduvawe na elektronska
aukcija, kako posledna faza vo postapkata so barawe za pribirawe na ponudi, vo
soglasnost so ~len 100 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za javni nabavki (Slu`ben vesnik na
RM br. 136/2007;130/08 ,97/10 ,53/11 , 185/2011,15/13 , 148/13,28/14 i 43/14, 130/2014,180/2014
И 78/2015)), za {to objavi oglas br.05/2016.
Ve molime da ni ja dostavite Va{ata ponuda za gorenavedeniot predmet na
dogovorot za javna nabavka najdocna do 28.04.2016godina vo 12 ~asot (po lokalno
vreme), po po{ta na gornata adresa ili li~no so podnesuvawe vo arhivata na
dogovorniot organ.
Javnoto otvarawe }e se odr`i na 28.04.2016 god., vo 12 ~asot vo prostoriite na
sedi{teto na op{tinata vo Zrnovci . Ovlastenite pretstavnici na ponuduva~ite na
javnoto otvorawe moraa da nosat ovlastuvawe potpi{ano od odgovornoto lice na
ekonomskiot operator
So ovaa pokana Vi dostavuvame tenderska dokumentacija koja gi sodr`i site
informacii koi }e Vi pomognat za izrabotka na ponudata.Tenderskata dokumentacija
se sostoi od slednite delovi:Instrukcii za ekonomskite operatori, tehni~ki
specifikacii, izjava i obrazec na ponudata.
Odnapred Vi blagodarime na sorabotkata.

Zrnovci
14.04.2016 god.

Op{tina Zrnovci
Gradona~alnik
Bla`e Stankov

Vrz osnova na oglasot broj 05/2016 objaven od strana na op{tina Zrnovci , za
dodeluvawe na Dogovor za javna nabavka – Asfaltirawe na ulici vo s. Zrnovci i
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krpewe na udarni dupki vo s. Zrnovci i s. Morodvis Op[tina Zrnovci, vo postapka so
barawe za pribirawe na ponudi so objavuvawe na oglas, so elektronska aukcija preku
Elektronskiot sistem za javni nabavki (www.e-nabavki.gov.mk) i na tenderskata
dokumentacija koja ja podignavme od dogovorniot organ, ja podnesuvame slednava:

П О Н У Д А
Del I -Informacii za ponuduva~ot
I.1. Ime na ponuduva~ot:_________________________________________
I.2. Kontakt informacii
-Adresa:__________________________________________________
-Telefon:________________________________________________
-Faks:____________________________________________________
-E-po{ta:_________________________________________________
-Lice za kontakt:__________________________________________
I.3. Odgovorno lice:______________________________________________
I.4. Dano~en broj:_________________________________________________
I.5.Mati~en broj _________________________________________________
Del II-Tehni~ka ponuda
II.1. Gi prifa}ame na~inot i rokot za izveduvawe na rabotite utvrdeni vo tenderska
dokumentacija.

Del III.-Finansiska ponuda
III.1. Vkupnata cena na na{ata ponuda, vklu~uvajki gi site tro{oci i popusti, bez DDV,
iznesuva:__________________________________________(so
brojki),____________________________________________________(so букви) денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува _______________________________________.
III.2.Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација.Се согласуваме
со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.
III.4.Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во
тендерската документација .
Место и датум:
_____________

Одговорно лице:
__________________________
( потпис и печат)
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ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
(за набавки со проценета вредност до 20.000 евра во хартиена форма со еаукција)

ЗА НАБАВКА НА: Асфалтирање на улици во с Зрновци и крпење на ударни
дупки во с. Зрновци и с. Мородвис Општина Зрновци
Зрновци Април 2016 година
Инструкции за понудувачите
1. Договорен орган
Договорен орган е Општина Зрновци , со адреса на ул. Илинденска , телефон за контакт 033 353 104 ,
факс 033 353 105 електронска адреса info@zrnovci.com.mk , контакт лице Методи Николов 075 389
345
2. Предмет на договорот за јавна набавка
2.1. Предмет на договорот за јавна набавка е Асфалтирање на улици во с. Зрновци , и крпење на
ударни дупки во с. Зрновци и с. Мородвис Општина Зрновци .
Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа
тендерска документација.
2.2. Предметот на договорот е неделив. Економскиот оператор во својата понуда треба да ги вклучи
сите составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива
3. Начин на испорака / извршување на услугата

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача на следниов начин:
Асфалтирање на улици и крпење на ударни дупки со преглед од надзорен орган

4. Разлики во цена (корекција на цени)
Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот
понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.
5. Рок на испорака / за извршување на услугата
Носителот на набавката е должен да го испорача предметот на договорот во рок од 20 дена од денот
на склучување на договорот за јавна набавка.
6. Начин на плаќање

Sredstvata za asfaltirawe na ulici i pati{ta se obezbedeni od Agencijata za
dr`avni pati{ta za finansirawe na godi{nite programi za izgradba , rekonstrukcija
, odr`uvawe i za{tita na op{tinskite pati{ta i ulici za 2016 godina i istite
dogovorniot organ }e gi isplati na ekonomskiot operator zaklu~no do 31.12. 2016
godina soglasno prilivot na sredstva od Agencijata za dr`avni pati{ta , po dostavena
vremena i kone~na situacija na zavr{eni raboti , zaverena i potpi{ana od
izveduva~ot , nadzorniot organ i nara~atelot.
7. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите
За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат
следниве критериуми за утврдување на нивната способност:
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7.1. Лична состојба
- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество
во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен
повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење
на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија,
дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара
договорниот орган.
7.2. Способност за вршење на професионална дејност
Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со
предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение
согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
7.3. Економска и финансиска состојба
Критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на понудувачот се: Критериуми за

утврдување на економската и финансиската состојба на понудувачот се: Приход од најмалку 22. 000.
000 денари од последните 3 години (2013, 2014, 2015), извештај за билансот на состојбите заверен
од надлежен орган, односно ревидиран баланс на состојбата, или извадоци од извештајот за билансот
на состојбата.
7.4. Техничка или професионална способност
Критериуми за утврдување на техничката или професионалната способност на понудувачот се:

Критериуми за утврдување на техничката или професионалната способност на понудувачот се:
Намалку три извршени набавки од ист или сличен вид, секоја со вредност од најмалку 1 000 000
денари во последните 3 години. Копии од најмалку три потврди (препораки) за квалитетно и навремено
извршени набаки од ист или сличен вид, секоја со вредност од 1 500 000 денари во последните TRI
години.Најмалку две (2)вработени стручни лица (дипломирани инжинери) со професионално искуство
при изведување на градежни работи од областа која е предмет на јавната набавка за реализација на
набавката. М1/М2 обрасци и дипломи (уверенија, овластувања) за вработените инжинери.
7.5. Стандарди за системи за квалитет
Понудувачот треба да ги исполнува следниве стандарди за системи за квалитет:

Понудувачот треба да ги исполнува следниве стандарди за системи за квалитет: Изјава за ангажиран
технички персонал и технички орган особено оние кои се задолжени за контрола на квалитет, без оглед
на тоа дали и тие непосредно му припагаат на економскиот оператор. Образовни и професионални
квалификации на економскиот оператор или на неговиот раководен кадар, и особено на лицата кои се
одговорни за извршување на конкретните работи

7.6 Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат
својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.
8. Начин на докажување на способноста на понудувачот
Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со
изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за
утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација
утврдена во овој дел од тендерската документација:
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8.1. За докажување на личната состојба:
- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за
учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
-

потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата
каде економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е
изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на
договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е
изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за
вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна
дејност.
Документите од точка 8.1 не смеат да бидат постари од 6 месеци, а се доставуваат во оригинал или
копија заверена од понудувачот на барање на комисијата. Ако договорниот орган се сомнева во
документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара
информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната
состојба.
Согласно со член 102, став 4 од Законот за јавните набавки, понудувачот не треба со својата понуда да
ги достави горенаведените документи предвидени со законот како доказ за личната состојба. Наместо
тоа, понудувачот поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на
личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Комисијата ќе побара само
од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за
утврдување на неговата лична состојба.
Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на
јавното отворање на понудите, но не подоцна до денот на донесувањето на одлуката за избор на
најповолна понуда.
8.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност
За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави
со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или
правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ
дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е
регистриран.
8.3. За докажување на економската и финансиската состојба:

Соодветни изводи од банка. Извештај за балансот на состојба заверен од надлежен
орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за
билансот на состојба.

8.4. За докажување на техничката или професионалната способност:

Изјава за ангажиран технички персонал и технички органи, особено оние кои се
задолжени за контрола на квалитет, без оглед на тоа дали и тие непосредно му
припагаат на економскиот оператор. Образовни и професионални квалификации на
економскиот оператор или на неговиот раководен кадар, и особено на лицата кои се
одговорни за извршување на конкретните работи.
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8.5. За исполнување на стандардите за системи на квалитет:

Да се поднесат сертификати издадени од независни институти со кои се потврдува
дека економскиот оператор се придржува до одредени стандарти за гаранција на
квалитет.
Согласно со член 102, став 4 од Законот за јавните набавки, понудувачот не треба со својата понуда да
ги достави горенаведените документи предвидени со законот како доказ за личната состојба. Наместо
тоа, понудувачот поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на
личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Комисијата ќе побара само
од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за
утврдување на неговата лична состојба.
9. Изготвување и поднесување на понудите
9.1. Начин на изготвување на понудата
Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација, со
користење на обрасците дадени во прилог. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок со
ознака „оригинал“ и една копија кои ги означува со ознака „копија“. Понудата се пишува со
неизбришливо мастило и ја потпишува овластено лице од страна на понудувачот. Сите страници на
понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата.
Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е
парафирано од лицето кое ја потпишува понудата. Доколку понудувачот има намера дел од договорот
за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци
за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите
предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е
одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на
подизведувачите.
9.2. Изјава за сериозност на понудата
Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што
треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде
до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање
негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за
јавните набавки. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја
потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и
овластување за потпишување на изјавата.
9.3. Елементи на понудата
Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:
- Образец на понуда (Прилог 1),
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на
личната состојба (Прилог 2),
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3),
- Документ за регистрирана дејност,
9.4. Јазик на понудата
Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со
понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо.
Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик,
под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.

9.5. Период на важност на понудата
Периодот на важност на понудата ќе изнесува 90 дена од денот на јавното отворање за чие
времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат
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покус период на важност од
отфрлени како неприфатливи.

тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат

9.6. Затворање на понудата
Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи
називот на понудувачот со целосна и точна адреса.
Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:
- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“, да не се отвора пред времето и датумот за
отворањето на понудите.
Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема
одговорност за затурање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени
предвремено поради непридржување кон условите за затворање и обележување на истите ќе се
отфрлат како неуредни.
9.7. Принцип на една понуда
Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува
поедиечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа
правно или физичко лице се отфрлаат.
10. Краен рок и место за поднесување на понудите
10.1. Краен рок за поднесување на понудите е _________.2016 година во _____ часот.
10.2. Понудите се поднесуваат на следнава адреса ул. Илинденска бб Општина Зрновци
11. Јавно отворање и евалуација на понудите
11.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на датумот и во часот утврдени како краен рок за
поднесување на понудите на следнава локација _______________________________________________.
11.2. Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што
овластениот преставник треба на Комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот.
11.3. 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.
12. Критериум за доделување на договоро
12.1 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 понудените цени.
12.2 Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на критериумите
за доделување на договорот за јавна набавка во бодови („Службен весник на Република Македонија“
бр. 41/08).

13. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка
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13.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на
понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во
постапката.
13.2. 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). [Доколку постапката се спроведува целосно во
електронска форма, соодветно да се прилагоди]

13.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате на
електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира
во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН1 , по што ЕСЈН
автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја
доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се
регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и
дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. 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”.
13.4. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска
аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на
електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без
ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во
првичната фаза од постапката. [во случај да се користи критериумот најниска цена] /
Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната
евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во
првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН. Поканата за учество на аукцијата ќе биде
електронски испратена на адресата за е-пошта на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда
кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.
14. Доделување на договорот за јавна набавк
14.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за
барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има
најниска цена.
14.2 Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој
прв ја поднел понудата [доколку се користел критериумот најниска цена]/

14.3 Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе
понуди имаат идентична цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата
14.4 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
или да ја поништи постапката доколку се поднесени цени понераеални од реалните на пазарот.
14.5 Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го
додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има
најниска цена. /
14.6 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
1

Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН
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аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата). / По завршувањето на
електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или
поединечниот дел се состои од повеќе ставки, избраниот понудувач ќе има обврска да го распредели
намалениот износ на вкупната цена во споредба со првично понудената вкупна цена во рамки на
ставките кои се составен дел на предметот на набавка.
15. Известување за доделување на договорот за јавна набавка
15.1 По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до
сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што
поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен
карактер и не предизвиква правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за
донесување на одлука за избор на најповолна понуда.
15.2 Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во писмена форма дека неговата
понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна
понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од
тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната
понуда.Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од
спроведената постапка.
16. Правна заштита
Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или
би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара
правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на
договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите
и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. 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.
17. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка
17.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на
одлуката за избор или за поништување на постапката.
17.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и
документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската документаци
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ПРЕДМЕР И ПРЕСМЕТКА
- Асфалтирање на улици во с. Зрновци и крпење на ударни дупки во с. Зрновци
и с. Мородвис Општина Зрновци

OBJEKT: Асфалтирање на улици во с. Зрновци и крпење на ударни дупки во с. Зрновци
и с. Мородвис Општина Зрновци

Red.
Br

1.

2.

3.
4.

5.

6.

OPIS

Ed.
mera

Koli~ina

Ed. cena

И. ul. 1-МАЈ
Геодетско размерување и
обележување на теренот
Ma{inski iskop na zemja 3-kat.
So utovar I transport na
iskopaniot material do deponija
do 10km
Изработка на подтло
Утовар,transport и vgraduvawe
na tamponски слој со дебелина од
20см
Nabavka,transport I vgraduvawe
na aсфалтен слој БHXC 16A д=7см
за коловоз
Krpewe na udarni dupki so
asphalt BNHS-16

m1

150,00

m3

135,00

м2
m3

675,00
135,00

m2

525,00

тони

50,00

VKUPNO:
DDV 18%
VKUPNO:
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Vkupno

Vrz osnova na oglasot broj 05/2016 objaven od strana na op{tina Zrnovci , za
dodeluvawe na Dogovor za javna nabavka – Asfaltirawe na ulici vo s. Zrnovci i
krpewe na udarni dupki vo s. Zrnovci i s. Morodvis Op[tina Zrnovci, vo postapka so
barawe za pribirawe na ponudi so objavuvawe na oglas, so elektronska aukcija preku
Elektronskiot sistem za javni nabavki (www.e-nabavki.gov.mk) i na tenderskata
dokumentacija koja ja podignavme od dogovorniot organ, ja podnesuvame slednava:

П О Н У Д А
Del I -Informacii za ponuduva~ot
I.1. Ime na ponuduva~ot:_________________________________________
I.2. Kontakt informacii
-Adresa:__________________________________________________
-Telefon:________________________________________________
-Faks:____________________________________________________
-E-po{ta:_________________________________________________
-Lice za kontakt:__________________________________________
I.3. Odgovorno lice:______________________________________________
I.4. Dano~en broj:_________________________________________________
I.5.Mati~en broj _________________________________________________
Del II-Tehni~ka ponuda
II.1. Gi prifa}ame na~inot i rokot za izveduvawe na rabotite utvrdeni vo tenderska
dokumentacija.

Del III.-Finansiska ponuda
III.1. Vkupnata cena na na{ata ponuda, vklu~uvajki gi site tro{oci i popusti, bez DDV,
iznesuva:__________________________________________(so
brojki),____________________________________________________(so букви) денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува _______________________________________.
III.2.Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација.Се согласуваме
со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.
III.4.Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во
тендерската документација .
Место и датум:
_____________

Одговорно лице:
__________________________
( потпис и печат)
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Прилог 2 – Изјава за сериозност на понудата
ИЗЈАВА
Јас, долупотпишаниот ______________________________________ [име и презиме],
врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на
овластено лице на понудувачот ______________________________________,
изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е
валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот
на нејзината важност.
Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на
оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе
доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против
понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.
Место и датум
_________________

Овластено лице
______________________
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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 , 148/13,28/14 i 43/14, 130/2014,180/2014 И
78/2015), ја поднесувам следна
И З Ј А В A
Под
целосна
материјална
и
кривична
одговорност
изјавувам
дека,
понудувачот_________________________________________
од______________________
понудата за Асфалтирање на улици во с. Зрновци и крпење на ударни дупки во с. Зрновци и с.
Мородвис општина Зрновци , ., по Оглас бр.05/2016 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.
__________________ 2016 год.
_________________________

Понудувач:
Одговорно лице,
_____________________________
(потпис и печат)
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Во смисла на член 102 став 4 од Законот за јавни набавки (Сл.весник на РМ бр.
136/2007;130/08 ,97/10 ,53/11 , 185/2011,15/13 , 148/13,28/14 i 43/14, 130/2014,180/2014 И
78/2015), ја поднесувам следната
И З Ј А ВA
Под
целосна
материјална
и
кривична
одговорност
изјавувам
дека,
понудувачот_________________________________________ од______________________ во
целост ги исполнува критериумите за утврдување на способноста на понудувачите утврдени
во тендерската документација по огласот br. 05/2016 за доделување на Договор за јавна
набавка- Асфалтирање на улици во општина Зрновци , ., по Оглас бр.05/2016 објавен од
општина Zrnovci објавен од страна на општина Zrnovci , со барање за прибирање на
понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската
документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат
доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

__________________ 2016 год.
_________________________

Понудувач:
Одговорно лице,
_____________________________
(потпис и печат)
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