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Сегмент I – Инструкции за понудувачите
А. Општо
1.

Опис на
понудата

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

2.

Извор на
средства

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

Постапки на
измама и
корупција

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

4.

Квалификуван
и понудувачи

4.1 Понудувачот може да биде фирма којашто е приватен субјект,
субјект во државна сопственост – предмет на ИП 4.5 – или
комбинација од вакви субјекти во форма на заедничко
вложување (ЗВ) со постоечки договор или со намера да
формираат таков договор поткрепена со Писмо со намера. Во
случај на заедничко вложување, сите страни сносат заедничка и
поединечна одговорност за извршувањето на договорот во
согласност со условите од договорот. ЗВ ќе назначи свој
претставник кој ќе биде овластен да ги врши сите работи во име
на секоја и на сите страни од ЗВ во текот на тендерската
постапка, и доколку договорот е доделен на ЗВ, во текот на
извршувањето на договорот. Доколку не е поинаку наведено
во ЛПП, бројот на страни во ЗВ не е ограничен.
4.2 Понудувачот не треба да има конфликт на интереси. Сите
Понудувачи кои ќе имаат конфликт на интереси ќе бидат
дисквалификувани. Понудувачот ќе се смета дека има конфликт
на интереси со една или повеќе страни во оваа тендерска
постапка доколку:
(a) директно или индиректно контролира, е под контрола на или
е под заедничка контрола со друг Понудувач; или
(b) добива или добил директна или индиректна парична помош
од друг Понудувач; или
(c) има ист правен претставник со некој друг Понудувач; или
(d) е поврзан со друг Понудувач, директно или преку трети
лица, со што е во позиција да влијае врз понудата на друг
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Понудувач, или врз одлуката на Работодавачот во врска со
оваа тендерска постапка; или
(e) поднел повеќе од една Понуда во оваа тендерска постапка.
Поднесувањето на повеќе од една понуда ќе резултира со
директна дисквалификација на сите понуди во кои се јавува
тој Понудувач. Ова не го ограничува учеството на
подизведувачите во повеќе од една понуда; или
(f) некој од неговите партнери биле ангажирани како
консултанти при подготовката на проектот или техничките
спецификации за работите кои се предмет на понудата; или
(g) некој од неговите партнери се ангажирани (или треба да
бидат ангажирани) од страна на Работодавачот или
Заемопримачот за имплементација на договорот; или
(h) ќе обезбедува стоки, работи, или не-консултантски услуги
кои произлегуваат од или се директно поврзани со
консултантските услуги за подготовка и имплементација на
проектот наведени во ЛПП ИП 2.1 коишто биле обезбедени
од страна на партнер кој директно или индиректно
контролира, е контролиран од или е под заедничка контрола
со таа фирма; или
(i) има блиски деловни или семејни односи со вработените лица
на Заемопримачот (или на агенцијата за имплементација на
проектот, или на корисник на дел од заемот), коишто: (i) се
директно или индиректно вклучени во подготовката на
тендерската документација или спецификациите од
договорот, и/или процес на евалуација на понудите за тој
договор; или (ii) ќе бидат вклучени во спроведувањето или
надзорот на договорот, освен ако конфликтот којшто
произлегува од таквите односи е решен на начин прифатлив
за Банката во текот на процесот на набавка и извршување на
договорот.
4.3 Понудувачот може да има државјанство на било која земја, во
согласност со ограничувањата наведени во ИП 4.7.
Понудувачот ќе се смета дека има државјанство на една држава
доколку тој е основан, инкорпориран или регистриран и работи
во согласност со одредбите од законите на таа држава, односно
согласно документ за интеграција (или еквивалентен документ
за основање или здружување) и неговите документи за
регистрација. Овој критериум важи при утврдување на
државјанството
на
предложените
подизведувачи
или
консултанти за било кој дел од Договорот, вклучувајќи ги и
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поврзаните услуги.
4.4 Понудувачот кој е санкциониран од страна на Банката во
согласност со ИП 3.1 и според Одредбите на Банката за
превенција и борба против корупција во проектите кои се
финансирани со IBRD кредити и IDA кредити и грантови
(„Антикорупциски одредби“) нема да може да се квалификува,
да учествува во тендерска постапка ниту да му биде доделен
договор финансиран од страна на Банката или да има
финансиска или друга корист од таков договор во периодот
одреден од страна на Банката. Листата на исклучени фирми е
достапна на електронската адреса назначена во ЛПП.
4.5 Фирмите во владина сопственост во државата на Работодавачот
можат да бидат квалификувани само ако потврдат дека се (i)
легално и финансиски автономни, (ii) функционираат според
трговскиот закон и (iii) не се зависна служба на Работодавачот.
За да може да се квалификува, фирмата или институцијата што е
во владина сопственост ќе потврди со сите документи кои се
потребни според Банката, вклучувајќи повелби или други
информации коишто ќе ги побара Банката дека: (i) е правно лице
одделно од Владата (ii) во моментот не е примател на субвенции
или буџетска поддршка; (iii) работи како и сите трговски
претпријатија и меѓу другото не е должна да го предаде својот
вишок на средства на Владата, може да стекнува права и
обврски, да позајмува средства и да подлежи на исплата на
својот долг и може да прогласи банкрот; и (iv) не учествува во
тендерска постапка за доделување на договор од одделение или
агенција на Владата којашто според законската регулатива
претставува надзорен орган на фирмата или има право да
влијание или да врши контрола врз фирмата или институцијата.
4.6 Понудувачот нема да биде суспендиран во тендерската постапка
од страна на Работодавачот поради спроведување на Изјавата
која ја гарантира понудата.
4.7 Фирми и поединци може да биде дисквалификувани ако тоа е
наведено во Сегмент V и (а) според законската регулатива,
земјата на Заемопримачот забранува трговски односи со таа
земја, под услов Банка да смета дека таквото исклучување не ја
попречува ефективната конкуренција за набавка на стоки или
ангажирањето на изведувач за работите и потребните услуги;
или (б) во согласност со одлуката на Советот за безбедност на
Обединетите нации во Поглавје VII од Повелбата на
Обединетите нации, земјата на Заемопримачот забранува
секаков увоз на стоки или ангажирање на изведувач за работите
и потребните услуги од таа земја, или било какви исплати кон
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лица или субјект во таа земја.
4.8 Понудувачите ќе достават докази за нивната континуирана
квалификуваност задоволителна за Работодавачот, на разумно
барање на Работодавачот.
5.

Прифатливи
материјали,
опрема и
услуги

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

6.

Сегменти на
тендерската
документација

6.1 Тендерската документација се состои од Дел 1, 2 и 3 во кои се
вклучени сите сегменти кои се наведени подолу и кои треба да
бидат интерпретирани во согласност со Дополненијата според
ИП 8.
ДЕЛ 1 Тендерска постапка
Сегмент I – Инструкции за понудувачите (ИП)
Сегмент II - Листа со податоци за понудување (ЛПП)
Сегмент III - Критериуми за евалуација и квалификација
Сегмент IV - Обрасци на понудата
Сегмент V - Квалификувани држави
Сегмент VI – Политика на Банката - постапки на измама и
корупција
ДЕЛ 2 Услови за изведба на работите
Сегмент VII – Услови за изведба на работите
ДЕЛ 3 Услови од договорот и обрасци од договорот
Сегмент VIII – Општи услови од договорот (ОУД)
Сегмент IX – Посебни услови од договорот (ПУД)
Сегмент X - Обрасци од договорот
6.2 Повикот за поднесување на понуди кој е објавен од страна на
Работодавачот
не
претставува
дел
од
тендерската
документација.
6.3 Доколку не се набавени директно од Работодавачот, истиот не
сноси одговорност за комплетноста на документацијата,
одговорите на барањата за појаснување, записникот од
состанокот пред поднесување на понудите (доколку се одржал),
или дополненијата на тендерската документација во согласност

Сегмент I – Инструкции за понудувачите

1-9

со ИП 8. Во случај на контрадикторност, валидни се
документите кои се набавени директно од Работодавачот.
6.4 Понудувачот треба да ги провери сите упатства, обрасци, услови
и спецификации кои се наведени во тендерската документација
и заедно со својата Понуда да ги достави сите информации или
документи кои се потребни според тендерската документација.
7.

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

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

Измена на
тендерската
документација

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

9.

Трошок за
поднесување
на понудата

10. Јазик на
понудата

9.1 Понудувачот ќе ги сноси сите трошоци поврзани со
изготвувањето и поднесувањето на својата Понуда, а Купувачот
во никој случај нема да биде одговорен или обврзан за тие
трошоци, без разлика на начинот на кој се води тендерската
постапка и на резултатот од неа.
10.1 Понудата како и севкупната кореспонденција и документи кои
ќе ги разменат Понудувачот и Работодавачот ќе бидат на јазикот
прецизиран во ЛПП. Придружните документи и испечатената
литература кои се дел од Понудата може да бидат на друг јазик
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доколку со нив се достави и точен превод на важните делови на
јазикот прецизиран во ЛПП и во овој случај при проценката на
понудата во предвид ќе биде земен преводот.
11. Документи
опфатени во
понудата

11.1 Понудата ќе ги опфати следните документи:
(a) Писмо со понуда, во согласност со ИП 12;
(b) пополнети распореди, во согласност со ИП 12 и 14, како
што е назначено во ЛПП;
(c) Гаранција за понудата или Изјава која ја гарантира
понудата, во согласност со ИП 19.1;
(d) алтернативни понуди, доколку се дозволени, во согласност
со ИП 13;
(e) писмена потврда со која се овластува потписникот на
Понудата како претставник на Понудувачот, во согласност
со ИП 20.2;
(f) документиран доказ во согласност со ИП 17 со кој се
утврдуваат квалификациите на Понудувачот за извршување
на договорот доколку биде избрана неговата понуда;
(g) Техничка понуда во согласност со ИП 16; и
(h) останати документи кои се назначени според ЛПП.
11.2 Освен условите наведени во ИП 11.1, Понудите кои се
поднесени од страна на заедничко вложување ќе содржат и
копија од Договорот за заедничко вложување потпишан од сите
страни. Како алтернатива, може да се поднесе Писмо со намера
за извршување на договор за заедничко вложување во случај на
успешна понуда, кое ќе биде потпишано од сите страни и ќе се
поднесе заедно со понудата, како и копија од предложениот
договор.
11.3 Во Писмото со понудата, Понудувачот ќе даде информации во
однос на сите награди и провизии, доколку ги има, кои биле
или ќе им бидат исплатени на други страни во однос на
Понудата.

12. Писмо со
понуда и
распореди

12.1 Писмото со понуда и Распоредите треба да се подготват
користејќи ги обрасците од Сегмент IV, Обрасци на понудата.
Обрасците мора да се пополнат без промена на текстот и нема да
се прифатат замени, освен доколку не се наведени во ИП 20.2.
Сите празни места мора да се пополнат со потребните
информации.
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понуди
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13.1 Алтернативи нема да бидат земени во предвид, освен ако тоа не
е посебно дозволено во ЛПП.
13.2 Кога е нагласено дека се бараат и алтернативни термини за
завршување на работите, таков формулар ќе биде вклучен во
ЛПП заедно со методот според кој ќе се врши проценката на
различните времиња за завршување на работите.
13.3 Освен доколку е дозволено согласно ИП 13.4 подолу,
Понудувачите кои сакаат да достават техничка алтернатива на
условите наведени во тендерската документација мора прво да
наведат цени за нацртот на Работодавачот како што е прикажан
во тендерската документација и потоа да достават дополнителни
информации за целосна проценка на алтернативата од страна на
Работодавачот, вклучувајќи цртежи, пресметки, технички
спецификации, пресек на цени, предложена методологија за
конструкцијата како и останати важни детали. Само оние
технички алтернативи кои се на Понудувачот со најниска цена,
доколку ги има, и се во согласност со основните технички
услови ќе бидат земени во предвид од страна на Работодавачот.
13.4 Доколку тоа е наведено во ЛПП, Понудувачите може да
поднесат алтернативни технички решенија за одредени делови
од Работите. Тие делови ќе бидат утврдени во ЛПП и ќе бидат
опишани во Сегмент VII, Услови за изведба на работите.
Методот за проценка ќе биде наведен во Сегмент III,
Критериуми за евалуација и квалификација.

14. Цени во
понудата и
попусти

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

15.1 Валутата на понудата и валутата на исплатите ќе биде како што
е назначено во ЛПП.

16. Документи од
кои се состои
техничката
понуда

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

15.2 Работодавачот може да побара од Понудувачот да ги оправда, до
степенот кој Работодавачот смета дека е задоволителен,
условите за локалната и странска валута и да потврди дека
износите вклучени во единечните цени кои се прикажани во
табелите со податоци за прилагодување се разумни, при што ќе
биде даден детален преглед на условите за странската валута од
страна на Понудувачите.
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17. Документи со
кои се
утврдуваат
квалификации
те на
понудувачот
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17.1 За да може да се утврдат квалификациите на Понудувачот за
извршување на Договорот во согласност со Сегмент III,
Критериуми за евалуација и квалификација, Понудувачот ќе ги
поднесе сите информации кои се наведени во соодветните
обрасци од Сегмент IV, Обрасци на понудата.
17.2 Доколку се применува повластување за домашни понудувачи,
како што е назначено согласно ИП 33.1, домашните понудувачи,
поединечно или како дел од заедничко вложување, кои
аплицираат за повластување за домашни понудувачи, треба да
ги обезбедат сите потребни информации за да ги задоволат
критериумите за подобност согласно ИП 33.1.

18. Период на
валидност на
понудата

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

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

безусловна гаранција издадена од страна на банка или
финансиска институција;

(b)

неповратно кредитно писмо;

(c)

банкарски или сертифициран чек; или
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(d)

некој друг вид на гаранција наведен во ЛПП,

издадени од реномирана институција од квалификувана држава.
Доколку институцијата која ја издава гаранцијата е лоцирана
надвор од државата на Работодавачот, таа ќе има соодветна
финансиска
институција
лоцирана
во
државата
на
Работодавачот. Доколку станува збор за банкарска гаранција,
гаранцијата на понудата ќе биде поднесена како Образец за
гаранција на понудата кој се наоѓа во Сегмент IV, Обрасци од
Понудата или друг сличен образец којшто е одобрен од страна
на Работодавачот пред поднесувањето на понудите. Гаранцијата
на понудата ќе остане валидна во период од дваесет и осум (28)
дена после периодот на валидност на понудите или одреденото
продолжување одредено во согласност со ИП 18.2.
19.4 Доколку во ИП 19.1 е назначена Гаранција на понудата или
Изјава која ја гарантира понудата, секоја Понуда која не содржи
соодветна Гаранција на понудата или Изјава која ја гарантира
понудата ќе биде одбиена од страна на Работодавачот како
Понуда која не одговара.
19.5 Доколку Гаранцијата на понудата е во согласност со ИП 19.1,
гаранциите на понудите на неуспешните Понудувачи ќе бидат
вратени колку што е можно побрзо откако ќе се потпише
договорот со успешниот Понудувач и тој ќе ја достави
Гаранцијата за изведба и, доколку е наведено во ЛПП,
Изведбената гаранција за животна средина, здравје, безбедност
и социјални работи во согласност со ИП 42.
19.6 Гаранцијата на понудата на успешниот Понудувач ќе биде
вратена колку што е можно побрзо откако успешниот
Понудувач ќе го потпише Договорот и ќе ја достави гаранцијата
за изведба и, доколку е наведено во ЛПП, Изведбената гаранција
за животна средина, здравје, безбедност и социјални работи.
19.7 Може да се изгуби право над Гаранцијата за понудата или
Изјавата да биде извршена доколку:
(a) Понудувачот ја повлече својата понуда во текот на
периодот на валидност на понудата прецизиран од страна
на Понудувачот во Писмото со понудата, одреденото
продолжување обезбедено од страна на Понудувачот; или
(b) доколку успешниот Понудувач не успее да:
(i) го потпише Договорот во согласност со ИП 41; или
(ii) ја достави бараната гаранција за извршување на
договорот и, доколку е наведено во ЛПП,

Сегмент I – Инструкции за понудувачите

1-17

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

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

(b)

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

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

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

Сегмент I – Инструкции за понудувачите

1-18

претставници.
20.4 Било какви поправки како што се дополнувања, испуштања или
препишувања ќе бидат валидни доколку се потпишани или
парафирани од страна на лицето кое ја потпишува Понудата.
Г. Поднесување и отворање на понудите
21. Ставање печат
и обележување
на понудите

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

22. Краен рок за
поднесување
понуди

22.1 Понудите ќе бидат доставени до Работодавачот на адресата и не
подоцна од времето и датумот прецизирани во ЛПП. Доколку
така е наведено во ЛПП, Понудувачите ќе имаат можност да ги
поднесат своите понуди по електронски пат. Понудувачите кои
ќе ги поднесат своите понуди по електронски пат, ќе ги следат
упатствата за електронско поднесување на понуди прецизирани
во ЛПП.
22.2 Работодавачот може да го продолжи крајниот рок за
доставување понуди преку издавање на амандман на
тендерската документација во согласност со ИП 8, во кој случај
сите права и должности на Работодавачот и Понудувачите кои
претходно важеле за оригиналниот краен рок ќе важат за новиот
краен рок.

23. Задоцнети

23.1 Работодавачот нема да ги земе во предвид Понудите кои ќе
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пристигнат после крајниот рок за поднесување понуди во
согласност со ИП 22. Секоја Понуда која Работодавачот ќе ја
добие после крајниот рок за поднесување на понуди ќе се
прогласи за задоцнета и како таква ќе биде одбиена и
неотворена ќе се врати до Понудувачот.
24.1 Понудувачите можат да ги повлечат, заменат или модифицираат
нивните Понуди преку писмено известување кое ќе биде
потпишано од овластено лице, притоа вклучувајќи ја и копијата
од овластувањето во согласност со ИП 20.2 (не е потребна
копија од известувањето за повлекување на понудата). Во
прилог на писменото известувањето треба да биде и соодветната
замена или модификација на понудата. Известувањата треба да
бидат:
(a)

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

(b)

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

24.2 Понудите за кои ќе се поднесе известување за повлекување во
согласност со ИП 24.1 ќе му бидат вратени на Понудувачот
неотворени.
24.3 Понудите не може да бидат повлечени, заменети или
модифицирани во периодот помеѓу крајниот рок за поднесување
на понудите и истекувањето на периодот на валидност на
Понудите прецизиран од страна на Понудувачот во Писмото со
понудата или одреденото продолжување.
25. Отворање на
понуди

25.1 Со исклучок на случаите наведени во ИП 23 и ИП 24, во
согласност со ИП 25.3 Работодавачот ќе изврши јавно отворање
и читање на сите понуди кои пристигнале на адресата, датумот и
времето прецизирани во ЛПП, во присуство на претставници
на Понудувачите и сите останати кои одлучиле да
присуствуваат. Сите процедури за отворање на понуди потребни
при одобрување на електронско понудување во согласност со
ИП 22.1 ќе бидат прецизирани во ЛПП.
25.2 Пликовите обележани со „ПОВЛЕКУВАЊЕ” први ќе бидат
отворени и прочитани, а пликовите со нивните понуди нема да
бидат отворени, туку ќе бидат вратени до Понудувачот. Нема да
се дозволи повлекување на оние понуди за кои не постои
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адекватно овластување со известувањето за повлекување на
понудата кое ќе се прочита при отворањето на понудите. Потоа
ќе бидат отворени и прочитани пликовите обележани со
„ЗАМЕНА“ и истите ќе служат како замена за соодветните
понуди, а заменетите понуди нема да бидат отворени и истите ќе
му се вратат на Понудувачот. Нема да се дозволи замена на
понудите доколку не постои адекватно овластување со
известувањето за замена на понудата кое ќе се прочита при
отворањето
на понудите. Пликовите обележани
со
„МОДИФИКАЦИЈА“ ќе бидат отворени и прочитани со
соодветната понуда. Нема да се дозволи модификација на
понудите доколку не постои адекватно овластување со
известувањето за модификација на понудата кое ќе се прочита
при отворањето на понудите. Само оние понуди кои ќе бидат
отворени и прочитани на отворањето на понудите ќе бидат
земени во предвид за понатамошно разгледување.
25.3 Сите останати пликови ќе се отвораат еден по еден при што ќе
се читаат: имињата на Понудувачите и дали има модификација;
вкупните цени на Понудите, по лотови (договори) доколку ги
има, вклучувајќи ги сите попусти или алтернативни понуди;
присуство или отсуство на Гаранција на понудата или Изјава
која ја гарантира понудата, доколку е потребно и сите други
детали кои Работодавачот ги смета за важни. Само оние попусти
и алтернативни понуди кои ќе бидат прочитани на отворањето
на понудите ќе бидат земени во предвид за понатамошно
разгледување. Писмото со понудата и Предмер пресметката ќе
бидат парафирани од страна на претставниците на
Работодавачот кои присуствуваат на отворањето на понудите на
оној начин што е наведен во ЛПП. Работодавачот нема да
дискутира околу понудите и нема да врши одбивање на понуди
(со исклучок на оние кои се задоцнети, во согласност со ИП
23.1).
25.4 Работодавачот ќе изготви записник за отворањето на понудите,
вклучувајќи ги следните информации: името на понудувачот и
дали постои повлекување, заменување или модификација;
Цената на Понудата по лотови (договори) доколку ги има,
вклучувајќи ги и попустите и алтернативните понуди; присуство
или отсуство на Гаранција на понудата доколку истата била
побарана. Присутните претставници на Понудувачите ќе го
потпишат записникот. Доколку некој претставник на
Понудувачите не го потпише записникот, содржината и
стапувањето во сила на записникот остануваат валидни. Копија
од записникот ќе биде доставена до Понудувачите.
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Д. Евалуација и споредба на понуди
26. Доверливост

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

27. Појаснување
на понуди

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

28. Девијации,
ограничувања
и пропусти

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

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

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

(b)

чие поправање неправедно ќе влијае врз конкурентската
позиција на другите понудувачи кои имаат соодветни
понуди.

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

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

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

32. Конвертирање
во единствена
валута

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

33. Повластување
за домашни
понудувачи

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

34. Подизведувачи

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

35.1 Работодавачот ќе ги користи критериумите и методологиите
наведени во оваа клаузула. Други критериуми и методологии за
оценување не се дозволени.
35.2 При евалуацијата на понудите Работодавачот ќе го земе во
предвид следното:
(a) цената на понудата, со исклучок на провизионите суми и
провизиите доколку ги има за непредвидени трошоци во
Предмерот за договор со предмер-пресметка, вклучувајќи
ја и дневната работа1, каде што цените се конкурентни;
(b) прилагодување на цената за корекција на аритметичките
грешки во согласност со ИП 31.1;
(c) усогласувања на цените поради попусти понудени во
согласност со ИП 14.4;
(d) конвертирање на износот кој произлегува од (а) до (с)
погоре, доколку е релевантно, во единствена валута
согласно ИП 32;
(e) прилагодување на цената поради неусогласеноста според
ИП 30.3;
(f) дополнителните фактори за проценка се назначени во

1

Дневна работа е работата која се изведува во согласност со инструкциите на менаџерот на проектот
и која се исплаќа врз основа на работното време на работниците, употребата на материјали и
опрема од страна на Изведувачот според цените дадени во понудата. За да може да се изврши
конкурентна евалуација на дневната работа во понудите, Работодавачот мора да наведете количини
за поединечни ставки за кои ќе се пресметува дневна работа (на пример, одреден број на возачи на
трактор-денови, или тонови на Портланд цемент), кои ќе се помножат со цените дадени од страна на
Изведувачот и ќе бидат вклучени во вкупната цена на понудата.
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Сегмент III, Критериуми за евалуација и квалификација;
35.3 Проценетото влијание на било какви услови за усогласување на
цените според Условите од Договорот во текот на периодот на
имплементација на Договорот нема да биде земено во предвид
при евалуацијата на понудата.
35.4 Доколку оваа Тендерска документација им дозволува на
Понудувачите да наведат одделни цени за различни лотови
(договори), методологијата за да се утврди најниската цена на
договорната комбинација, вклучувајќи какви било попусти
понудени во писмото со понудата е наведена во Сегмент III,
Критериуми за евалуација и квалификација.
35.5 Доколку понудата за договор со предмер-пресметка што
резултира во Понуда со најниска цена е сериозно
неурамнотежена, со значително висока или ниска цена според
мислењето на Работодавачот, Работодавачот може да побара од
Понудувачот да достави детален приказ на цената за одредени
или за сите позиции од Предмерот, за да се прикаже внатрешна
конзистентност на тие цени со градежните методи и
предложениот распоред. По оценката на цената, земајќи ги во
предвид распоредот на исплатите на договорот, Работодавачот
може да побара зголемување на износот на Гаранцијата за
извршување на договорот на сметка на Понудувачот до ниво
доволно за да се заштити Работодавачот од финансиска загуба
во случај на неисполнување на обврските на успешниот
понудувач според Договорот.
36. Споредба на
понуди

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

37. Квалификации
на
понудувачот

37.1 Работодавачот треба да утврди дали Понудувачот кој е избран
бидејќи ја поднел понудата која значително одговора и е со
најниска цена ги исполнува критериумите наведени во Сегмент
III, Критериуми за евалуација и квалификација.
37.2 Утврдувањето ќе се направи врз основа на испитувањето на
документите за квалификација на Понудувачот кои тој ги
поднел во согласност со ИП 17.1.
37.3 Потврдно утврдување на квалификациите ќе биде предуслов за
доделување на Договорот на Понудувачот. Негативна определба
ќе резултира со дисквалификација на понудата при што
Работодавачот ќе премине на следната понуда со најниска цена
за да направи слично утврдување на квалификациите на тој
Понудувач за извршување на договорот на задоволително ниво.
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38. Право на
38.1 Работодавачот има право да прифати или одбие било која
работодавачот
понуда, да ја поништи тендерската процедура и да ги одбие сите
да прифати
понуди во било кој момент пред доделувањето на договорот, без
или одбие било
да сноси било каква одговорност во однос на Понудувачите. Во
која понуда
случај на поништување, сите поднесени понуди, посебно
или да ги одбие
гаранциите на понудите ќе им бидат вратени на Понудувачите.
сите понуди
Ѓ. Доделување на договор
39. Критериуми за
доделување

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

40. Известување за
доделување на
договорот

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

41.1 После известувањето, Работодавачот
Договорот на успешниот Понудувач.
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ќе

му

го

испрати

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

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

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

ИП 1.1

Името на тендерската постапка е: Изградба на повеќенаменски објект
во н.м Могила
Идентификацискиот број на тендерската постапка е: MSIP-NCB-22-20
Бројот и идентификацијата на лотови во оваа тендерска постапка е:
нема примена

ИП 2.1

Позајмувач е: Република Северна Македонија, Министерство за
финансии

ИП 2.1

Името на Проектот е: Втор проект за подобрување на општинските
услуги - Изградба на повеќенаменски објект во н.м Могила

ИП 4.1

Максималниот број на страни во ЗВ може да биде: 3

ИП 4.4

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

ИП 7.1

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

Интернет страница: www.finance.gov.mk/

ИП 7.4

Состанокот пред поднесувањето на понудите ќе се одржи на ден
07.02.2020 год. во 11 часот
Посета на локацијата организирана од страна на Работодавачот ќе се
одржи на ден 07.02.2020 година (петок) во 10 часот

ИП 10.1

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

ИП 11.1 (b)

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

ИП 11.1 (h)

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

Нема да бидат дозволени алтернативни понуди.

ИП 13.2

Нема да биде дозволено алтернативно време за извршување на
работите.

ИП 13.4

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

ИП 14.5

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

ИП 15.1

Понудувачот цените ќе ги наведе во: Македонски денари.

ИП 18.1

Рокот на важење на понудата ќе биде: 120 дена.

ИП 18.3 (a)

Цената на договорот ќе се адаптира согласно следниот фактор: нема
примена
Потребно е да се достави Гаранција за понудата.

ИП 19.1

Износот и валутата на гаранцијата за понудата ќе биде 250.000 МКД.
ИП 19.3 (d)

Други гаранции кои се прифатливи: нема

ИП 19.9

Нема примена

ИП 20.1

Освен оригиналната понуда, бројот на копии е: 2

ИП 20.2

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

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

ИП 22.1

Само за целите
Работодавачот е:

за

поднесување

на

понуди,

адресата

Општина Могила
Адреса: ул. Димче Могилче бр. 106, Могила
Поштенски број:7216
Држава: Република Северна Македонија
Краен рок за понесување на понуди е:
Датум: 06.03.2020
Време: 12:00
Понудувачите нема да имаат можност понудите да ги достават по
електронски пат.
ИП 25.1

Отворањето на понудите ќе биде во: Општина Могила
Адреса: ул. Димче Могилче бр. 106, Могила
Број на кат/канцеларија: канцеларија за јавни набавки
Држава: Република Северна Македонија
Датум: 06.03.2020
Време: 12:15

на
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Писмото со понудата и Предмер пресметката ќе бидат парафирани од
страна на 3 члена Комисија на Работодавачот која ќе го спроведува
отворањето на понудите
E. Евалуација и споредба на понудите

ИП 32.1

Нема примена

ИП 33.1

Повластување за домашни понудувачи нема да има примена.

ИП 34.1

Нема примена

ИП 34.3

Ангажирање на подизведувачи нема да се применува

Ѓ. Доделување на договор
ИП 43.1

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

Теодор Десановски

Националност

Р.М

Датум на
раѓање

11.07.1968 год.

Пол
Работно
искуство
Датум
Позиција

машки
25 години
1994
Градежен инженер
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Главни
градежен инженер, овластен проектант, ревидент,
активности и овластен инженер за изведба
одговорности
Име и адреса
на
вработувачот
Тип на сектор
Датум
Позиција
Главни
активности и
одговорности

Моментално е вработен во сопствена градежна фирма
„ДИ ВЕНТУРА„ - Битола
Градежно претпријатие
1995
Градежен инженер
Планирање, и надзор на
објекти во изградба, координација
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Евалуација
Освен критериумите наведени во ИП 35.2 (a) – (е), ќе се применуваат и
следните критериуми:

1.1 Соодветност на техничката понуда
Евалуацијата на техничката понуда на Понудувачот ќе вклучува проценка
на техничката способност и соодветноста на понудувачот за
искористување на клучната опрема и персонал за целите на договорот, во
согласност со неговата понуда во однос на методите на работа, крајните
рокови и снабдувањето со материјали во доволно детали и во целосна
согласност со условите наведени во Сегмент VII (Услови за изведба на
работите).
1.2 Повеќе договори
Во согласност со под-клаузулата 35.4 од Инструкциите за понудувачите,
ако Работите се групираат во повеќе договори, евалуацијата ќе се изврши
на следниот начин: нема примена
1.3 Алтернативен рок за завршување: нема примена
1.4 Алтернативни технички решенија
Алтернативните технички решенија, ако се дозволени според ИП 13.4, ќе
бидат евалуирани на следниот начин: нема примена.
1.5 Несогласувања, грешки и недостатоци
Согласно ИП 30.3, усогласувањето треба да се направи користејќи ја
следната методологија: Во согласност со одредбите од ИП 14.2 доколку:
i) позицијата не е наведена во предмер-пресметката односно таа позиција
недостига или пак е наведена и има цена, но истата не е во согласност со
условите наведени во тендерската документација; или ii) одредена
компонента која е опфатена во обемот на работа или услов од понудата не
се во согласност со условите наведени во тендерската документација,
доколку е утврдено дека понудата е суштински соодветна со исклучок на
неусогласеностите наведени во i) и ii) погоре, просечната цена на
позицијата или компонентата дадена од страна на суштински соодветните
понудувачи ќе се додаде на цената на понудата и при евалуацијата на
понудите ќе се користи таа цена на понудата. Доколку цената на
неусогласената позиција или компонента не може да се утврди од
понудите на другите суштински соодветни понудувачи, тогаш
Работодавачот ќе одлучи која цена да се додаде за да може да се изврши
споредба на понудите врз основа на сопственото знаење или на
информациите добиени од други извори.
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3.

Квалификации
Критериуми за квалификација

Бр.

Фактор

Услов

Еден
правен
субјект

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

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда

1. Квалификуваност
1.1

Националност

Националност во
согласност со ИП 4.3

1.2

Конфликт на
интереси

1.3

Квалификуваност
прогласена од Банка

1.4

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

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

1.5

2. Минати неисполнети договори

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

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

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

Нема примена

Нема примена

Писмо со
понуда

Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

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

Нема примена

Нема примена

Образец ELI –
1.1 и 1.2, со
прилози
Писмо со
понуда
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Критериуми за квалификација
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Бр.

Фактор

Услов

2.1

Историја на минати
неисполнети договори

Мора да ги
исполни
условите6

2.2

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

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

Услови
Заедничко вложување (постоечко или идно)
Сите
Секој партнер
Еден партнер
партнери
заедно
Мора да ги
Мора да ги
Нема примена
исполни
исполни
условите
условите3

Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Образец за
поднесување на
понуда

Финансиската состојба
на понудувачот и
неговата потенцијална
долгорочна ликвидност
да бидат солидни
согласно критериумите
назначени во 3.1 подолу
и под претпоставка дека

Мора да ги
исполни
условите

Нема
примена

Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Образец CON 2

2.3

Еден
правен
субјект

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда
Образец CON 2

Неиполнување на договори, врз база на одлука на Работодавачот, се однесува на сите договори каде што (а) неиполнувањето на Договорот не било оспорено од
страна на Изведувачот, вклучувајќи го и механизмот за решавање на спорови во договорот, и (б) договори кои биле оспорени, но не биле решени во полза на
Изведувачот. Неисполнувањето нема да се однесува на договори каде што одлуката на Работодавачот била оспорена со механизмот за решавање на спорови.
Неисполнувањето на договорите треба да се базира на информации кои произлегуваат од спорови или судски постапки кои се целосно решени, односно спорови и
постапки кои се решени во согласност со механизмот за решавање на спорови во договорот и каде што сите можности за жалби достапни до Понудувачот се
искористени.
2

3

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

Фактор

Услов

сите тековни судски
процеси ќе се решат
против понудувачот

Еден
правен
субјект

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

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда
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Критериуми за квалификација
Бр.

Фактор

Услов

Еден
правен
субјект

2.4

Минати парници

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

Мора да ги
исполни
условите

2.5

Изјава: Мината
изведба на аспектите
од животна средина,
здравје, безбедност и
социјални работи
(ЖСЗБСР)

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

Мора да
даде изјава.
Онаму каде
што има
специјализи
рани подизведувачи,
специлизир
аните подизведувачи
исто така
мора да
дадат изјава
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Услови
Заедничко вложување (постоечко или идно)
Сите
Секој партнер
Еден партнер
партнери
заедно
Мора да ги
Мора да ги
Нема примена
исполни
исполни
условите
условите

edНема
примена

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

Нема примена

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда
Образец CON 2

Образец CON-3
(ЖСЗБСР)
Изјава за мината
изведба

Понудувачот треба да обезбеди точни информации во Писмото со понудата за сите судски спорови и парници кои произлегле од завршени или
тековни договори во периодот од последните пет години. Конзистентни судски одлуки против понудувачот или било кој партер од заедничкото
вложување може да резултираат со дисквалификација на Понудувачот.
5
Работодавачот може да ги користи овие информации за да побара дополнителни информации или појаснувања при извршувањето на својата анализа
4
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Критериуми за квалификација
Бр.

Фактор

Услов

Еден
правен
субјект

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

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда

3. Финансиска состојба
3.1

Финансиски средства

(i) (i) Понудувачот мора
да демонстрира пристап
или расположливост на
финансиски средства
како што се ликвидни
средства, необременети
тековни средства,
кредитни линии или
други финансиски
средства (освен авансни
плаќања од договорот)
доволни за да ги исполни
следните услови за
паричен тек: 50.000,00
ЕУР за предметниот
договор нето од другите
обврски на Понудувачот
(ii) Понудувачот исто
така треба да покаже, до
степен задоволителен за
Работодавачот, дека има
доволно финансиски
извори за потребните
парични текови во однос
на обврските од
тековните и идни
договори
(iii) Треба да се поднесе
ревидиран биланс на
состојба, или, доколку
тоа не е потребно
согласно законите на

Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Нема примена

Образец FIN –
3.1 со прилози
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Критериуми за квалификација
Бр.

Фактор

Услов

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

3.2

Просечен годишен
обрт на средства од
градежни активности

Минимален просечен
годишен обрт на
средства од градежни
активности во износ од
450.00000 ЕУР
пресметан преку вкупно
исплати добиени од
договори кои во тек или
завршени во текот на
последните 3 години.

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

Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Нема примена

Мора да ги
исполни
условите

Нема
примена

Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите

Мора да
исполни 40 % од
условите

Мора да
исполни 60% од
условите

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда

Образец FIN –
3.2
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Критериуми за квалификација
Бр.

Фактор

Услов

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

Еден
правен
субјект

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда

4. Искуство
4.1
(a)

Општо градежно
искуство

4.2
(a)

Специфично
градежно искуство

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

Мора да ги
исполни
условите

Нема
примена

Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Образец EXP –
4.1

Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Нема примена

Образец EXP
4.2(a)

9

Сличноста ќе се базира на физичка големина, комплексност, методи/технологија и/или други карактеристики опишани во Сегмент VII, Услови за изведба на
работите. Сумирање на вредноста на помали договори (коишто се под вредноста наведена во условите) за да може да се исполни условот не е дозволено.
7 Значително завршување се базира на завршување на 80% или повеќе од работите во рамките на договорот.
8 За договори каде што Понудувачот учествувал како партнер во ЗВ или подизведувач, во предвид ќе се земе само вредноста односно делот на Понудувачот со којшто
тој учествувал.
9Во случај на ЗВ, нема да се собира вредноста на договорите кои биле извршени од страна на секој поединечен партнер во ЗВ за да се утврди дали е исполнет условот
за минимална вредност по договор. Секој договор извршен од секој поединечен партнер во ЗВ треба да го исполни критериумот за минимална вредност по договор.
При утврдувањето дали ЗВ го исполнува условот за вкупен број на договори, во предвид ќе се земат оние договори на партнерите од ЗВ кои се со вредност еднаква
или поголема од минималната вредност.
6
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Критериуми за квалификација
Бр.

Фактор

Услов

менаџер - изведувач
помеѓу 1-ви јануари,
2017, 2018, 2019 година и
крајниот рок за
поднесување на
понудите.
(i) 3 договори, секој со
минимална вредност од
140.000,00 ЕУР.

Еден
правен
субјект

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

1-45

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда
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5

Клучен персонал

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

Број

Позиција

1

Менаџер на градилиштето
(градежен инженер со минимум 5
(пет) години работно искуство,
како и работно искуство на
најмалку 5 (пет) слични проекти);
Асистент на менаџерот на
градилиштето со минимум 5 (пет)
години работно искуство, како и
работно искуство на најмалку 4
(четири) слични проекти);
Геодетски техничар (геодетски
техничар со минимум 5 (пет)
години работно искуство, како и
работно искуство на најмалку 4
(четири) слични проекти);
Инженер за безбедност и здравје
при работа (инженер за
безбедност и здравје при работа
со минимум 5 (пет) години
работно искуство, како и работно
искуство на најмалку 3 (три)
слични проекти);
Машински инженер (машински
инженер со минимум 5 (пет)
години работно искуство, како и
работно искуство на најмалку 3
(три) слични проекти);

2

3

4

5

Вкупно
работа
слично
искуство
(години)

Слично работно
искуство
(години)

5

5

5

4

5

4

5

3

5

3
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7

Електро инженер (електро
инженер со минимум 5 (пет)
години работно искуство, како и
работно искуство на најмалку 3
(три) слични проекти);
Најмалку 20 (дваесет) вкупно
вработени лица со полно работно
време, потврдени од страна на
овластена државна институција.
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5

3

1

-

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

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

9.
10.
11.
12.

Вид на опрема и карактеристики
Ровокопач со тркала со оперативна
тежина од 15-20 тони
Транспортни возила (камион) со
капацитет од минимум 10м³
Компресор за кршење на бетонски
фундаменти
Виброжаба
Вибро-валјак со два цилиндра
Вибратор за бетон
Авто дигалка
Електрична дигалка за вертикален
транспорт на материјали и работници до
500кг
Скеле
Кран со платформа до 12м
Постројка за производство на бетон со
производствен капацитет од 150м3 на ден
Ситни алати

Потребен минимум
1
3
2
1
1
1
1
1
1000м2
1
1
-

Понудувачот треба да докаже дека набавените бетонски мешавини и елементи (рабници,
бекатон плочки, итн.) се произведени во инсталација која поседува ИСКЗ (Интегрирано
спречување и контрола на загадувањето) дозвола согласно Законот за заштита на
животната средина, со приложување на копија од истата.
Понудувачот треба да обезбеди дополнителни детали за предложената опрема користејќи
ги релевантните обрасци дадени во Сегмент IV.
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Section 4 - Bidding Forms

Писмо со понуда
Понудувачот треба Писмото со понуда да го подготви на меморандум на којшто јасно
ќе биде наведен целосниот назив и адресата на Понудувачот
Забелешка: Закосениот текст служи при подготовката на овој образец и ќе биде
избришан во конечните документи

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

Адреса

Причина

Износ

(Доколку не се платени провизии, награди и надоместоци напишете „нема“)
(m) Ние разбираме дека оваа понуда, заедно со вашата писмена потврда за нејзиното
прифаќање вклучена во вашето известување за доделување на договорот ќе
претставува обврзувачки договор помеѓу нас, додека не се подготви и спроведе
официјален договор; и
(n) Ние разбираме дека не сте обврзани да ја прифатите најниската оценета понуда или
било која друга понуда што ќе ја добиете; и
10

Употребете една од двете опции, како што е соодветно.
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(o) Со ова потврдуваме дека сме презеле мерки лицата кои не претставуваат нас да не
бидат вклучени во никаков вид на измама и корупција.
Име на Понудувачот*[внесете целосно име на лицето кое ја потпишува Понудата]
Име на лицето овластено да ја потпише Понудата во име на Понудувачот ** [внесете
целосно име на лицето овластено да ја потпише Понудата]
Титула на лицето што ја потпишува Понудата [внесете целосна титула на лицето
што ја потпишува Понудата]
Потпис на горенаведеното лице [внесете потпис на лицето коешто е горенаведено]
Датум на потпишување_[внесете датум на потпишување] ден [внесете месец],
[внесете година]
*: Во случај на Понуда која ја поднесува ЗВ, наведете го името на заедничкото
вложување како Понудувач
**: Лицата коишто ја потпишуваат Понудата ќе имаат овластување дадено од страна на
Понудувачот кое ќе биде вклучено во Распоредите од понудата.

Сегмент IV –Обрасци на понудата

Гаранција на понудата (Банкарска гаранција)

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

_____________________________
[потпис(и)]

Забелешка: Закосениот текст служи при подготовката на овој образец и ќе биде
избришан во конечните документи
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Техничка понуда
Обрасци за техничката понуда
-

Распоред на клучниот персонал

-

Опрема

-

Организација на локација

-

Метод

-

План за мобилизација

-

План за градба

-

Стратегии за управување (ЖСЗБСР) и Планови за имплементација

-

Кодекс на однесување (ЖСЗБСР)

-

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

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

2.

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

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

3.

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

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

[внеси го целиот период (датуми на почеток и завршување)
во кој ќе биде ангажирана оваа позиција]
[внеси го бројот на денови/недели/месеци/ предвидени за
оваа позиција]
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Очекуван
временски
распоред за
оваа позиција:
4.
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[внеси го очекуваниот временски распоред за оваа позиција
(пр. приложете Гант табела)]

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

5.

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

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

[внеси го целиот период (датуми на почеток и завршување)
во кој ќе биде ангажирана оваа позиција]
[внеси го бројот на денови/недели/месеци/ предвидени за
оваа позиција]
[внеси го очекуваниот временски распоред за оваа позиција
(пр. приложете Гант табела)]
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Образец PER-2:
Резиме и изјава
Клучен персонал
Име на Понудувач

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

Датум на раѓање:

Адреса:

E-mail:

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

Контакт (менаџер / лице
задолжено за персонал):

Факс:
Позиција:

Години кај сегашниот
работодавач:

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

Позиција

Времетрае
ње на
ангажман

Релевантно искуство

Сегмент IV –Обрасци на понудата

[детали
[позиција и
за
одговорности во
проекто
проектот]
т]
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[времетрае
[опиши го искуството релевантно за
ње на
оваа позиција]
позицијата]

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

Детали

Ангажман во времетраење на
договорот:

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

Временски ангажман:

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

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

Модел и степен на моќност
Година на производство*

Тековна локација
Информации за сегашниот ангажман

Извор

Означете го изворот на опремата
 сопствена  изнајмена  на лизинг  специјално произведена

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

Име на сопственикот
Адреса на сопственикот

Договори

Телефон

Контакт лице и функција

Факс

Телекс

Информации за договори за наем/ лизинг/ производство релевантни за
проектот

Сегмент IV –Обрасци на понудата
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Организација на градилиште
[внесете информации за организација на градилиште]
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Метод
[внесете Метод]

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

Сегмент IV –Обрасци на понудата
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Стратегии за управување со ЖСЗБСР и Планови за имплементација
(ЖСЗБСР- ПИ)
Понудувачот треба да достави сеопфатни и концизни Стратегии за управување со
животната средина, здравје, безбедност и социјални работи (ЖСЗБСР) и Планови за
имплементација (ЖСЗБСР-ПИ), како што е наведено во ИП 11.1(h) од Листата со
податоци за понудување (ЛПП). Овие стратегии и планови детално ќе ги опишуваат
активностите, материјалите, опремата, процесите на управување итн. кои ќе ги
спроведува Изведувачот и неговите подизведувачи.
При подготовката на овие стратегии и планови, Понудувачот треба да ги земе во предвид
одредбите од договорот за ЖСЗБСР, вклучувајќи ги и оние кои може да бидат поцелосно
опишани во Условите за изведба на работите опишани во Сегмент VII.
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Кодекс на однесување: Животна средина, здравје, безбедност и социјални работи
(ЖСЗБСР)
КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ
Понудувачот треба да го пополни следниот прашалник на тој начин што ќе го наведе
називот и бројот на соодветниот документ и неговите прилози. Бараниот Кодекс на
однесување кој треба да се пополни и достави од страна на Понудувачот е составен дел
од оваа тендерска документација. Доколку не се достави опис и/или не се достави
соодветната потребна документација, тоа може да резултира во дисквалификација од
понатамошниот процес на евалуација.
#
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

ПОТРЕБНИ ИНФОРМАЦИИ

ОПИС / РЕФЕРЕНТЕН
ДОКУМЕНТ
Проценка и управување со еколошки и социјални ризици и влијанија
Ве молиме наведете копија од (1) политиките на
компанијата за животна средина и (2) социјалните
политики
Ве молиме доставете План за управување и
следење на животната средина и социјални
работи(ПУСЖССР) како што е наведено во
Сегмент VII, којшто компанијата ќе го спроведе
на локациите на проектот, како одговор на
условите за животна средина, социјални,
здравствени и безбедносни мерки на
Работодавачот
Ве молиме наведете детали за сите акредитации
како што се ISO 14001/OSHAS 18001, кои ги
поседува компанијата и / или усогласување со ISO
26000, и / или други национални
стандарди/упатства / формални иницијативи за
социјални / еколошки одговорности
Ве молиме наведете типична организациона шема
која покажува како се управува со прашањата од
областа на безбедноста, здравјето, животната
средина, социјалните (вклучувајќи ангажирање на
засегнати страни и поплаки) и работничките
прашањана ниво на проектна локација,
вклучувајќи управување и следење на
подизведувачите и нивната изведба
Ве молиме прикажете соодветни показатели за
социјалните и прашањата за животната
средина,во минатите три календарски години,
вклучувајќи: инцидентни истекувања, испуштања
во животната средина, број на парични казни од
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1.6

1.7

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

областа на животната средина и/или прекршочни
постапки, број на поплаки на регистрирани
засегнати страни (поделени по род) и број на
регистрирани поплаки од областа на трудот
(поделени по род)
Ве молиме потврдете дека компанијата ги
прочитала и ги разбира условите за ЖСЗБСР
(Сегмент VII), со посебно внимание на Планот за
намалување на влијанието на ЖСЗБСР за
проектот.
Работодавачот бара стоките и услугите да се
набавуваат локално, колку што е возможно, кога
се достапни со ист квалитет и цена. Ве молиме да
покажете како компанијата ќе го постигне ова,
илустрирајќи преку примери од други проекти,
доколку е соодветно
Услови за работа
Ве молиме наведете копија од политиката за
здравје и безбедност на компанијата
Ве молиме доставете План за управување со
здравјето и безбедноста како што е наведено во
Сегмент VII којшто компанијата го спроведува на
проектните локации, како одговор на условите за
животна средина, социјални, здравствени и
безбедносни мерки на Работодавачот
Ве молиме обезбедете соодветни показатели за
здравјето и безбедноста во минатите три
календарски години, вклучувајќи: (i) работни
часови за периодот, (ii) вкупен број на
регистрирани смртни случаи, (iii) вкупен број на
регистрирани повреди и (iv) вкупен број на
регистрирана фреквенција на заболувања
Ве молиме детално опишете како компанијата ќе
ги обучува и спроведува работните практики за
безбедност помеѓу своите вработени лица за овој
под-проект
Ве молиме опишете како компанијата планира да
го заштити здравјето и безбедноста на своите
работници додека се наоѓаат на терен (ова може
да биде вклучено во точка 2.2 погоре)
Ве молиме наведете копија од политиките за
човечки ресурси и механизмот за поплаки на
компанијата и опишете како тие ќе бидат
доставени до сите работници на самото место за
време на имплементацијата на под-проектот
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Ве молиме наведете детали за тоа како
компанијата ќе се придржува кон националното
законодавство за труд и вработување; како
компанијата ќе води сметка да не се вработуваат
малолетни лица

Ве молиме наведете детали како компанијата ќе
управува со еднаквите можности и
недискриминацијата, проблемите со сексуално
вознемирување, работа на мигранти и намалување
на работната сила за време на имплементацијата
на под-проектот
2.9 Ве молиме опишете како компанијата ќе дејствува
при појава на горенаведените проблеми кај
подизведувач, вклучувајќи ги и системите за
следењеи известување
2.10 Работодавецот бара Изведувачот да има
познавање за минималните стандарди на
работните капацитети на локацијата, вклучувајќи
санитарни услови, пристап до вода за пиење и
сместување утврдени во Упатството на ИФЦ и
ЕБОР „Сместување за работниците, процеси и
стандарди“, како и условите на Меѓународната
организација на трудот . Ве молиме опишете како
компанијата ќе ги инкорпорира и исполни овие
барања во под-проектот
3.
Ефикасност на ресурсите и спречување на загадувањето
3.1 Ве молиме опишете како компанијата вообичаено
управува со цврстиот отпад, опасен и неопасен,
отпад од пакување, итн., генериран при нејзините
активности на проектните локации. До кој степен
е во согласност со ПУСЖС на овој под-проект?
3.2 Опишете како компанијата обично управува со
отстранување на почвата и складирање (за
подоцнежна повторна употреба). До кој степен е
во согласност со ПУСЖСна овој под-проект?
3.3 Опишете како компанијата обично управува со
појава на бучава на проектните локации.
До кој степен е во согласност со ПУСЖСна овој
под-проект?
3.4 Опишете како компанијата обично се справува со
појавата на прашина на проектните локации,
генерирана од градежните активности.
До кој степен е во согласност со ПУСЖСна овој
под-проект?
3.4 Ве молиме наведете примери на програми за
2.8
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3.5

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

следење на животната средина кои компанијата ги
извршила на други работни локации
Ве молиме опишете како вообичаено се
спроведува енергетската ефикасност преку
активностите на компанијата
Здравје и безбедност на заедницата
Ве молиме опишете како компанијата ќе се
подготви за итни случаи на своите локации,
вклучувајќи ги и оние кои можат да влијаат врз
локалните заедници, како што се експлозија,
несреќа или истекување.
Ве молиме опишете како компанијата ќе обучува
и ќе обезбеди спроведување на добри практики за
возење меѓу своите вработени за да се избегнат
или минимизираат влијанијата врз локалната
заедница
Ве молиме наведете кодекс на однесување во кој
се опишуваат очекувањата за однесувањето на
вработените лица и подизведувачите кога се
наоѓаат надвор од проектната локација и во
локалната заедница
Ве молиме наведете детали за политиката и
мерките за безбедност на компанијата и
персоналот и за тоа како безбедноста ќе се
спроведува на локациите на овие под-проекти
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Останато

Сегмент IV –Обрасци на понудата

5-71

Квалификации на Понудувачот
За да се утврдат неговите квалификации за да го изврши договорот во согласност со
Сегмент III, Критериуми за евалуација и квалификација, Понудувачот треба да ги
обезбеди информациите кои се бараат во соодветните Табели со информации дадени
подолу.
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Образец ELI-1.1: Образец за информации за понудувачот
Датум:
____________________________
Тендер бр. и назив:
___________________
Страна ________ од _______
страни

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

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

2. Во прилог се наоѓа организационата листа, листа на бордот на директори и
сопственичките права во компанијата.
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Образец ELI-1.2: Образец за информации за страна
заедничко вложување (ЗВ)
(да се пополни за секој партнер од ЗВ)
Датум: ____________________________
Тендер бр.и назив:____________________
Страна ________ од _______ страни
Официјален назив на Понудувачот:

Официјален назив на страната во Заедничкото вложување:

Земја на регистрација на страната во ЗВ:

Година на регистрација на страната во ЗВ:

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

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

Приложени се копии на следниве оригинални документи

 Документ за интеграција (или еквивалентен документ за основање или
здружување) и/или документи за регистрација на горенаведениот правен
субјект, во согласност со ИП 4.3
 Во случај на субјект во државна сопственост, документи кои ја утврдуваат
правната и финансиска автономија, усогласеноста со принципите на трговското
право и отсуството на зависен статус во согласност со ИП 4.5.
2. Во прилог се наоѓа организационата листа, листа на бордот на директори и
сопственичките права во компанијата.

во
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Образец CON–2: Минати неисполнети договори, нерешени парници, минати
парници
Назив на Понудувачот: _______________________
Датум: _______________________
Назив на партнер во ЗВ: _____________________
Тендер бр. и назив: _____________________
Страна _______ од _______ страни
Неисполнети договори во согласност со Сегмент III, Критериумите за евалуација и
квалификација

Неисполнување на договор нема од 1-ви јануари [внесете година] назначено во
Сегмент III, Критериуми за евалуација и квалификација, Под-фактор 2.1

Неисполнети договори од 1-ви јануари [внесете година], назначено во Сегмент
III, Критериуми за евалуација и квалификација, услов 2.1.
Година

______

Неизвршен
дел од
договорот

______

Идентификација на договорот

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

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

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



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



Тековни судски процеси, во согласност со Сегмент III, Критериуми за евалуација и
квалификација под-фактор 2.3, како што се наведени подолу:
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Образец CON – 3: Изјава за мината изведба на аспектите од животна средина,
здравје, безбедност и социјални работи
[Следната табела се пополнува за Понудувачот, секој член на заедничкото вложување и
секој подизведувач]
Назив на Понудувачот: _______________________
Датум: _______________________
Назив на партнер во ЗВ или подизведувач: _____________________
Тендер бр. и назив: _____________________
Страна _______ од _______ страни
Изјава за мината изведба на аспектите од животна средина, здравје, безбедност и
социјални работи
согласно Сегмент III, Критериуми за квалификација, услови
 Нема прекинати или раскинати договори: Работодавач не прекинал или раскинал
договор и/или активирал изведбена гаранција за договор поради непочитување на
условите за заштита на животната средина, здравје, безбедност и социјални работи од
датумот наведен во Сегмент III, Критериуми за квалификација, услови, под-фактор 2.5.
 Изјава за прекинати или раскинати договори: Следните договори за прекинати или
раскинати и/или активирана е Изведбена гаранција од страна на Работодавачот поради
непочитување на условите за заштита на животната средина, здравје, безбедност и
социјални работи од датумот наведен во Сегмент III, Критериуми за квалификација,
услови, под-фактор 2.5. Деталите се опишани подолу:
Година Неизвршен
дел од
договорот

Идентификација на договорот

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

Вкупен износ
на договорот
(тековна
вредност,
валута, девизен
курс и
еквивалент во
ЕУР)
[внесете износ]
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[внесете [внесете износ Идентификација на договорот: [внесете целосен
година] и процент]
назив/број и било која друга идентификација на
договорот]

[внесете износ

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

…

[наведете ги сите договори кои имаат примена] …

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

Идентификација на договорот

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

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

Сегмент IV –Обрасци на понудата

5-77

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

1.
2.
3.
4.
5.
итн.

Работодавач,
адреса/
телефон/ факс
за контакт

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

Просечен месечен
фактуриран износ
во последните шест
месеци
(ЕУР месечно)

78

Section 4 - Bidding Forms

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

Историски податоци за претходните ______ години
______________
(износ во националната валута на Работодавачот, девизен
курс, еквивалент во ЕУР)
Година 1

Година 2

Година 3

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

Година 4

Година 5

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

Извор на финансирање

Износ (ЕУР еквивалент)

1
2
3

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

11

Доколку најновите финансиски извештаи се однесуваат на период пред 12 месеци од датумот на понудата, за тоа
треба да постои оправдана причина.

80

Section 4 - Bidding Forms

Образец FIN – 3.2: Просечен годишен обрт од градежни активности
Назив на Понудувачот: _______________________
Датум: _______________________
Назив на партнер во ЗВ: _____________________
Тендер бр. и назив: _____________________
Страна _______ од _______ страни

Податоци за годишниот обрт (само за градба)
Година

Износ
Валута

[назначете
година]

Девизен курс за
странска валута

Еквивалент во ЕУР

[внесете сума и назначете
година]

Просечен
годишен
обрт од
градежни
активности *
*Види Сегмент III, Критериуми за евалуација и квалификација, под-фактор 3.2
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Образец FIN - 3.3: Финансиски средства
Наведете ги предложените извори на финансирање како ликвидни средства,
нефинансиски имот без оптоварување, кредитни линии и други финансиски средства,
нето тековните обврски, расположливи за покривање на вкупните потреби од готовина за
градба на предметниот договор или договори како што е наведено во Сегмент III,
Критериуми за евалуација и квалификација.
Извор на финансирање
1.
2.
3.
4.

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

Крајна
Година

Идентификација на договорот

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

Улога на
Понудувачот

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

Информации

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

Главен
изведувач


Партнер во
ЗВ


Менаџер
изведувач


Вкупен износ на договорот

ЕУР*

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

*

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

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

Информации

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

Главна активност број еден: ________________________
Информации

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

Главен
изведувач


Партнер
во ЗВ


Вкупен износ на договорот

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

12

Доколку има примена.

Менаџер
Подизведувач
изведувач


ЕУР

Вкупна
количина од
договорот
(i)

Процент на учество
(ii)

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

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

2. Активност бр. два
3. …………………
Информации
Опис на главните активности во
согласност со под-фактор 4.2(б) од
Сегмент III:

Сегмент IV –Обрасци на понудата

5-87

Сегмент V – Квалификувани држави

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

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

1-88

Сегмент VI. Политика на Банката – Постапки на измама и корупција
Упатство за набавка на добра, работи и неконсултантски услуги во рамки на IBRD
заеми и IDA кредити & грантови од страна на Заемопримачи на Светска Банка од
јануари 2011 година.
“Измама и корупција:
1.16 Банката бара од Заемопримачите (вклучувајќи ги корисниците на заеми од Банката),
како и од понудувачите, набавувачите, изведувачите и нивните претставници,
подизведувачите, консултантите, вршителите на услуги или добавувачите како и
останатиот персонал да ги следат највисоките етички стандарди во текот на
набавката и извршувањето на договори финансирани од Банката 13. Во поглед на ова
Банката:
(a)

13

14

15

16

17

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

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

(ii)

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

(iii)

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

(iv)

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

(v)

„опструктивна постапка“ се однесува на:

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

Сегмент IV– Обрасци на понудата
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19
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(aa)

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

(bb)

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

(b)

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

(c)

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

(d)

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

(e)

ќе има право да побара вклучување на одредба во тендерската документација и

Една фирма или поединец може да бидат прогласени за неквалификувани за да им биде доделен договор
финансиран од Банката после: (i) извршувањето на процедурите на Банката во согласност со
процедурите за санкционирање доколку меѓу другото има: (i) заедничко исклучување договорено со
останати Меѓународни финансиски институции, вклучувајќи и Мултилатерални банки за развој; и преку
спроведување на постапките за административи санкции во постапките за јавна набавка на групацијата
на Светска банка за измама и корупција и (ii) како резултат на привремена суспензија или рана
привремена суспензија во врска со тековни санкциони постапки. Види фуснота 14 и став 8 од Амандман
1 на овие Упатства.
Назначен подизведувач, консултант, производителот или добавувачот или вршител на услуги (различни
имиња се користат во зависност од тендерската документација) е оној кој е: (i) вклучен од страна на
Понудувачот во претквалификационото аплицирање или понуда зашто има клучно искуство и знаење
кои се земаат во предвид при оценувањето на претквалификационото аплицирање или понудата; или (ii)
назначен од страна на Заемопримачот.
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во договорите финансирани со заем од Банката со која понудувачите,
набавувачите и изведувачите и нивните подизведувачи, претставници, вработен
персонал, консултанти, вршители на услуги или добавувачи ќе и дозволат на
Банката да ги прегледа нивните сметки и записи и други документи поврзани со
поднесувањето на понуди и изведба на договор и да ги даде истите на ревизија
кај ревизори назначени од Банката.”

Сегмент VII – Услови за изведба на работите

Спецификации

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

I.

Опис на проектот

VI/1 Општ опис на проектот
1. Општи информации за Општина Могила

Општина Могила се наоѓа во јужниот дел на Македонија. Нејзината територија од 251 км²
воглавно го опфаќа средишниот дел од Битолското поле. Алувијалните рамнини на реките
Шемница и Црна на областа и даваат посебна свежина и живост. Во 2005 година, поради
промените во Законот за територијална организација, соседната општина Добрушево (10 населени
места и околу 2170 жители) беше приклучена кон Општина Могила. Како резултат на тоа, бројот
на населени места во Општина Могила се зголеми на 23, а бројот на жители на 6710. Густината на
населението изнесува 27 лица/км² што значи дека оваа општината е ретко населена во споредба со
другите општини.
Општината има многу добра географска положба, сообраќајна поврзаност и локална патна

инфраструктура. Могила е рурална општина со 16961ха обработливо земјиште. Пасиштата
опфаќаат 5588ха додека пак шуми има на површина од само 1037ха. Ова е причината зошто
најголемиот дел од инвестициите се насочени кон отворање на нови капацитети за земјоделство и
сточарство, како и развој на преработувачките капацитети поврзани со овие гранки.
Општина Могила спаѓа во Пелагонискиот статистичкиот регион.

Б. ОПШТ ОПИС НА ПРОЕКТОТ
1. Општ опис на проектот
Зачувувањето на културното наследство и развојот на образованието се едни од
главните приоритети на општината Могила. Проектот предвидува изградба на
повеќенаменски културен објект со неколку компоненти. Планирана е темелна
реконструкција на постојната зграда, која се состои од рушење и целосно отстранување на
старата зграда и изградба на нова зграда на нејзино место со проширување (зголемување)
на нејзината основа и додавање – изградба на дополнителен кат.
Локацијата каде што ќе се гради новиот повеќенаменски културен објект е во
центарот на општинското седиште, селото Могила.
Во рамките на овој предлог-проект, ќе се реконструира, прошири и надградува
постоечка зграда, изградена околу 1947 година, која сега ја користи регионалната
канцеларија на Министерството за правда - Канцеларијата за управување со регистри на
раѓања, бракови и смртни случаи. Старата зграда се наоѓа во центарот на населбата
Могила (со 1.526 жители), која е општинско седиште на Општина Могила. Во моментот
зградата содржи само приземје со 2 одделени делови. Еден дел го користи Канцеларијата
за управување со регистри на раѓања, бракови и смртни случаи - регионална канцеларија
на Министерството за правда - Битола. Другиот дел од постојната зграда се изнајмува на
работилница за лим, но во моментов е нефункционална поради лошите услови на зградата.
Тековната состојба на зградата е во многу лоши услови, се смета за трошна, што значи
дека реконструкцијата треба да биде темелна.
На местото, ќе се изгради нов повеќенаменски културен објект со приземјето
проширено во големина, од постојни (бруто) 100 м2 на вкупно 148.59 м2 (бруто) и
додавање на еден горен кат со 170,73 м2 (бруто).
На приземјето ќе има отворен простор за постојана музејска изложба и уметничка
галерија. Овој кат ќе се користи за 2 намени. Прво, предметите со културно наследство на
регионот ќе бидат поставени тука заедно со уметнички предмети што ја опишуваат
традицијата и историјата на регионот. Ова е наменето за туристите и посетителите со цел
тие да се запознаат со историјата и традицијата на луѓето во општина Могила. Со
амбиентот на традицијата и историјата во овој културен простор, се создава можност за
регистрација на брак. Ова треба да воспостави пракса за луѓето од општина Могила, да ја
имаат својата регистрација на бракот во културниот објект.
Горниот кат ќе биде со 3 соби. Најголемата просторија на овој кат ќе биде
библиотека со читална. Библиотеката со многу достапни материјали за читање ќе биде
достапна за сите во општината како место за образование, особено за младите кои учат на
Универзитетот во Битола и патуваат секој ден. Сега тие ќе имаат мирно место да учат и да
се фокусираат на своето образование. Канцеларијата за управување со регистри на раѓања,
бракови и смртни случаи - регионална канцеларија на Министерството за правда - Битола

ќе престојува во зградата. Една од собите на горниот кат ќе се користи како нивна
канцеларија. Последната просторија ќе се користи како канцеларија за состаноци или
повеќе како работна просторија за млади, граѓански организации, земјоделски здруженија
и како училница за курсеви за странски јазици. Целта на оваа работна просторија е да
создаде нови можности, да воспостави соработка со граѓанскиот сектор и да придонесе за
неговиот развој, како и образовни можности за жителите и особено децата на општина
Могила.
2. Техничко решение
Проектот претпоставува техничко решение за темелна реконструкција, доградба и
надградба на веќе постојната зграда во центарот на населбата Могила, општинското
седиште на општината Могила.
Целокупната доставена документација е технички точна и за секој детален дизајн е
прикачен документот за подготвен преглед. Реконструкцијата која е планирана се
однесува на темелна реконструкција на многу стара зграда, која е оштетена од различни
фактори. Дизајнот на проектот е направен во согласност со Генералниот урбанистички
план (ГУП), следи конфигурацијата на теренот, просторно ограничување на теренот и
достапните податоци за постојните и планираните инфраструктурни објекти. Техничката
документација е во согласност со законите и прописите од областа на дизајнот и
урбанистичкото планирање.
Планираната темелна реконструкција се состои од рушење и целосно отстранување на
старата зграда и изградба на нова зграда на истото место со проширена големина (вкупно
148,59 м2) и додавање на еден кат (големина 170,73 м2 бруто). Реконструкцијата ќе се
обезбеди преку обезбедување на принципи за енергетска ефикасност. Активностите ќе се
реализираат во согласност со податоците добиени од „Основниот проект за темелна
реконструкција, доградба и надградба на повеќенаменски објект“ подготвени од „ТД.
ГЕНИКО “ДОО Прилеп со технички број 28/2016 од март 2016 година.
Од технички аспект, од особено значење е да се изврши ревизија на квалитетот на
материјалите што ќе се користат за изградба на објектот. Отстранувањето на отпадот по
изградбата на објектот и локацијата на депонирање и контрола е од особено значење.
Предложеното техничко решение е во согласност со постојните стандарди и позитивната
регулатива за ваков вид на проекти, што подразбира дека спроведувањето на проектот е
технички изводливо и не постои ризик проектот да не се реализира според планот и
предложеното решение.
При купување на материјал, сите стандарди и квалитетот на новата механизација мора да
бидат исполнети.
3.ТЕХНИЧКИ ОПИС
За ОБЈЕКТ: ТЕМЕЛНА РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДБА И НАДГРАДБА НА
ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ОБЈЕКТ
СОДРЖИНА И ФУНКЦИЈА
Објектот кој е предмет на овој проект се наоѓа во н.м. Могила на КП бр. 2933/5, КО Могила
На парцелата на која се предвидува повеќенаменскиот објект има постоен објект со
спратност - приземје со димензии во основа 7,70 на 13.50м.Постојниот објект има два влеза.

Едниот дел се користи како лимарска работилница, а останатиот како канцеларии на матичната
служба.
Постојниот објект е руиниран и се
предвидува темелна реконструкција на истиот со
проширување на основата-доградба и надградба со што ќе се добие спратност П+1 и димензии во
основа од 14,22 х10,72м. Се предвидува приземјето да биде подигнато од нивото на теренот за
60см. Објектот спаѓа во основна класа на намена В3-култура. Објектот функционално е решен
како две засебни целини. Имено од влезниот претпростор на приземјето право се доаѓа до
поголема просторија која е со двојна намена: ќе се користи како изложбен простор во кои ќе се
излагаат предмети поврзани со културното наследство на регионот, а исто така просторот ќе се
користи и како свечена сала за матичното одделение . Во склоп на оваа сала има и една помошна
просторија - остава (депо). Лево од влезниот претпростор се наоѓа санитарен јазол со два засебни
ВЦ кабини машки и женски со претпростор. Десно од претпросторот сместени се скали кои водат
на катот до хол каде се наоѓа простор за чекање опремен со мебел за чекални. На холот се
надоврзува ходник од кои веднаш до скалите предвиден е простор за библиотека со читална, потоа
простор за матичар со шалтер за издавање на изводи и две простори за млади (младински
организации, клуб, невладини организации и сл.). На спратот уште е предвидена една помошна
просторија за хигиеничарии и два засебни санитарни јазли машки и женски со претпростор.
Површините на просториите по катови се следните:
ПРИЗЕМЈЕ
- влезен претпростор
П=13.39м2
- скалишен простор
П=11.97м2
- помошна просторија П=37.26м2
- ВЦ кабина со претпростор- П=3.43м2
- ВЦ кабина со претпростор- П=3.43м2
- остава
П= 4.20м2
- мултифункционална сала П=91.35м2
Вкупно( нето)- П=127.77м2
Вкупно(бруто) површина П=148.59м2
КАТ
- хол со чекална и ходник П=31.04м2
- скалишен простор
П=15.01м2
- ВЦ кабина со претпростор- П=3.10м2
- ВЦ кабина со претпростор- П=3.11м2
- остава
П=4.81м2
- просторија за млади
П=26.87м2
- просторија за млади
П=17.01м2
- канцеларија за матичар П=15.37м2
- библиотека со читална П=29.57м2
Вкупно (нето)

П=145.89м2

Вкупно (бруто) површина П=170.73м2

КОНСТРУКТИВЕН СИСТЕМ, ЅИДОВИ, КРОВ, ПОДОВИ, ФАСАДА
Конструктивно објектот се предвидува да се гради во скелетен систем со АБ столбови со
димензии 35/35 и АБ греди со димензии 35/50 и 35/60см. Меѓукатната конструкција е предвидена
како масивна плоча со дебелина од 15см. Ѕидањето на сите надворешни ѕидови се предвидува
со керамички блокови и изведба на термо фасада со експандиран полистирен (ЕПС) со
дебелина од 10см и фасаден
малтер, а внатрешните ѕидови изѕидани со керамички блокови
со д=12 и 25см, малтарени и обоени со боја по желба на инвеститорот.
Темелењето се предвидува со темели самци со димензии Т1-160/160/50см, Т2 200/200/80см и Т3 -130/130/50см.
Кровната конструкција се предвидува да се изведе како повеќеводен кров. Кровната
конструкција ќе биде изведена од дрвени елементи чии димензии можат да се видат во
статичката пресметка. Покривањето ќе биде со ќерамиди поставени на летви идрвена оплата,
како и термоизлационен мат. Со минерално потекло над АБ плоча .
Лимарските работи да се
изведат од поцинкуван лим,апкантовани, со прави
ивици, а наставувањето да се врши со перчин.Плафонот во изложбениот простор
се
предвидува од гипс-картон плочи на
носива
конструкција
за
плафон, глетован
и
обоен.
На катот внатрешните
ѕидови се предвидува да се
измалтарат, глетуваат и
обојат
со поликолор боја во нијанса по желба на инвестоторот. Фасадата се предвидува да
биде изведена како термо фасада со екс пандиран полистирен (ЕПС) од 10см и малтер со
боја по избор на инвеститорот.
Во изложбената просторија, во влезниот простор и санитарните јазли
на
приземјето
подот се предвидува од керамички плочки поставен на лепак, цементна
кошулка со д=4см, АБ плоча, хидриозолација , набиен бетон и чакал. На катот во сите
канцеларии и библиотеката се предвидува поставување на ламинат на цементна кошулка 4см,
ПВЦ фолија, експандиран полостирен 3см, ПВЦ фолија и АБ плоча. Холот, помошната
просторија
и санитарниот јазол се предвидува подовите финално да се обработат
со керамички плочки. Финалната обработка на скалите се предвидува да бидат од мермер.
СТОЛАРИЈА И БРАВАРИЈА
Со проектот се предвидува прозорците да се изведат
од пластифицирани петкоморни
профили и да се застаклат со термоизолационо стакло 4+12+4. Внатрешните врати се со
стандардни димензии и фурнирани. Подетално во прилогот Шема на столарија што е составен дел
на овој проект.
ИНФРАСТРУКТУРА
Објектот ќе
биде поврзан на постојната
водоводна и канализациона мрежа, како и на
постоечката ниско напонската електрична мрежа.Подетално да се види во Проектот Водовод и
канализација кој е составен дел на овој проект.
ОСНОВНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБАТА
1.Механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита. Градбата е проектирана спрема
сите технички прописи кои важат за ваков вид објекти , односно по ПТП2 за оптеретување на

згради , правилник за БАБ од 1987год. и Правилникот за технички нормативи за изградба на
објекти во сеизмички подрачја од 1981год. кои овозможуваат механичка отпорност, стабилност
и сеизмичка заштита.
2. Заштита од пожар
Градбата е проектирана така да во случај на пожар да се сочува носечкиот систем на
конструкцијата одреден временски период, да се спречи ширењето на пожарот на соседните
објекти и да овозможи лицата неповредени да ја напуштат градбата, односно да овозможи нивно
спасување и да овозможи заштита на спасувачките тимови. Материјалите кои ќе бидат применети
за изградба на овај објект, како што е во техничкиот опис наведено, во целост ги
исполнуваат условите за ПП заштита од аспект на време на огноотпорност. Согласно
прописите за пожарна заштита до објектот има пристап од најмалку две страни во овој случај
пристап има од сите четири страни. Сообраќајницата по која би доаѓало евентуално ПП возила
може да прими осовински товар од 10т.
3. Хигиена, здравје и заштита на работната и животната средина Објектот е со намена
култура и нема испуштање на опасни супстанции, присуство на опасни честици или гасови во
воздухот, загадување или труење на водата и почвата. Посебни мерки за заштита од бучава не се
предидуваат, со оглед на намената на објектот, каде нема никакви елементи кои би предизвикале
таква појава.
4. Сигурност при употребување
Градбата е проектирана да ги задоволи основните потреби на луѓето што ќе ја користат, при што
применети се сите стандарди и норми за проектирање на овој вид на објекти.
5. Заштита од бучава
Градбата е проектирана да ги задоволи пропишаните нормативи за заштита од бучава. Објектот е
од областа на култура и нема предизвикување на недозволена бучава. Пристапот до објектот е
преку двор од пешачка површина. Паркирањето на моторни возила се предвидува во јавен
паркинг. Висина во венец на објектот во однос на нивото на теренот на предната страна на
објектот е околу 7.91м.

1.ГРАФИЧКИ ДЕЛ

Изведба на електрична инсталација во мултинаменски објект :
Основниот проект за изведба на електрична инсталација во административно-деловниот
објект да се изработи во согласност со прифатените архитектонско-градежни основи,
постојните прописи и важечките стандарди, како и најновите искуства и препораки за
ваков вид на објекти.
ОПШТО
Да се предвидат следните електрични инсталации :
- инсталација за електрично осветление ;
- инсталација за електрични приклучоци ;
- инсталација за телефони и интернет ;
- инсталација за радиотелевизија ;
- инсталација за ПП заштита.
Електрична инсталација за јака струја
1. Приклучок - да се изведе според електроенергетската согласност на ,,ЕВН" Македонија.
2. Мерење на потрошената електрична енергија во објектот да се изведе со едно дигитално
трофазно еднотарифно броило (10-60)А
3. Главната разводна табла т.е мерниот разводен ормар (МРО) е изработена од два пати
декапиран челичен лим. Разводната табла е се составена од три дела и тоа дел за
осигурувачи, дел за броило и дел за шини.
Во делот за шини се предвидени шини за фазите,нулата и заземјувањето. Под МРО да се
постави КРО со соодветни ножасти осигурачи од тип Нвоо 125А. Двата ормари да бидат
заземјени со изолиран спроводник со жолто зелена боја кој ќе биде поврзан со темелниот
заземјувач во мерната дозна изведена во близина на двата ормари.
4. Станска табла (С.Р.Т.) - да се предвиди станска табла за секој дел ,на приземје (
повеќефункционална сала ), на кат ( повеќе административни канцеларии ) со соодветен
број на осигурачи. Станските табли на број две треба да бидат за во ѕид и истите да бидат
сместени на погодно место во соодветните делови од објектот.
5. Повеќенаменска сала на приземје - во салата се предвидени доволен број на сијалични
места на плафон со надградни арматури со 5 огледален растер со по четири лед цевки со
сериски прекинувачи. Да се предвидат доволно шуко монофазни приклучни места за во
ѕид според потребите на салата и четири трифазни приклучни места во ѕид.Во салата е
предвидена е инсталација за РТВ и телефонија со интернет, како и инсталација за ПП
заштита.
6. Канцеларија на кат бр.6 - да се предвидат доволно сијалични места на плафон со
сериски прекинувачи и надградни арматури со огледален растер со по две лед цевки , како
и доволен број монофазни шуко приклучници за во ѕид и доволен број монофазни ОГ
приклучници кај работните позиции. Инсталацијата за работните позиции е поставена во
подни канали до секоја позиција. Во канцеларијата е поставена и една трифазна
приклучница .Во просторијата е предвидена инсталација за РТВ и телефонија со интернет
, како и еден сензор од инсталацијата за ПП заштита.
7. Канцеларија на кат бр.7 - да се предвидат доволно сијалични места на плафон со
сериски прекинувачи и надградни арматури со огледален растер со по две лед цевки , како
и доволен број монофазни шуко приклучници за во ѕид и доволен број монофазни ОГ
приклучници кај работните позиции. Инсталацијата за работните позиции е поставена во
подни канали до секоја позиција. Во канцеларијата е поставена и една трифазна

приклучница .Во просторијата е предвидена инсталација за РТВ и телефонија со интернет
, како и еден сензор од инсталацијата за ПП заштита.
8. Канцеларија на кат бр.8 - да се предвидат доволно сијалични места на плафон со
сериски прекинувач и надградни арматури со огледален растер со по две лед цевки , како
и доволен број монофазни шуко приклучници за во ѕид и доволен број монофазни ОГ
приклучници кај работните позиции. Инсталацијата за работните позиции е поставена во
подни канали до секоја позиција. Во канцеларијата е поставена и една трифазна
приклучница .Во просторијата е предвидена инсталација за РТВ и телефонија со интернет
, како и еден сензор од инсталацијата за ПП заштита.
9. Канцеларија на кат бр.9 - да се предвидат доволно сијалични места на плафон со
сериски прекинувачи и надградни арматури со огледален растер со по две лед цевки , како
и доволен број монофазни шуко приклучници за во ѕид и доволен број монофазни ОГ
приклучници кај работните позиции. Инсталацијата за работните позиции е поставена во
подни канали до секоја позиција. Во канцеларијата е поставена и една трифазна
приклучница .Во просторијата е предвидена инсталација за РТВ и телефонија со интернет
, како и еден сензор од инсталацијата за ПП заштита.
10. Влезен простор, плато пред сала и на кат и скали кон кат - да се предвидат ѕидни
сијалични места со арматури со лед цевки со опална капа за реклама на влез, да се
предвидат тавански сијалични места со арматури со огледален растер со по две лед цевки
со наизменични прекинувачи за плато пред сала и на кат како и за осветление во ходник
на кат. За осветление на скалите да се предвидат доволен број вградни лед светилки со
наизменични прекинувачи.
11. Санитарни јазли на приземје и на кат - предвидени се доволен број на тавански
сијалични места со обични прекинувачи.
12. Проводниците - електричната инсталација за осветление и приклучните места во
објектот да се изведат со проводник РРоо или РР-У положени во термопластични цевки
или во ѕид под малтер.
13. Електричната инсталација за осветление да се изведе со проводник чии пресек не смее
да биде помал од 1,5 мм2, а за приклучниците со пресек 1,5 мм2 и 2,5 мм2 во зависност од
предвиденото оптоварување на секој извод поединечно. Напојните водови од главната
табла со броилото до станските табли на приземје , да се изведе со проводник РР-У со
пресек 5х10 мм2.
14. Прекинувачи - сите прекинувачи да се постават на висина 1,2м. Од под.
15. Приклучници - сите шуко приклучни места во просториите да се постават на висина
0,6 м. од под, а според потребите може да се постават приклучни места на висина од 2,4 м.
за клима уред.
16. Заштита да се предвиди во се према енергетска согласност, а со водење на трети
жолто-зелен, односно петти жолто-зелен проводник.
17. На сите сијалични места да се предвидат соодветни сијалици.
Слабострујни електрични инсталации
1. Телефонска инсталација - во повеќенаменската сала , канцелариите и претпросторот на
кат , да се предвидат доволен број телефонски приклучни места. На приклучното место да
се постави четири пинска приклучница за во ѕид со ознака телефон и интернет.

Телефонската инсталација да се предвиди со проводник ТК10 (10 х8х0,6мм) во пластични
цевки во ѕид. Телефонската приклучница да се постави на 0,6 м. од под.Главниот разводен
орман и приклучокот да се изведе према согласност и условите на ,,Телеком,,.
2. Радиотелевизиска инсталација - во повеќенаменската сала,канцелариите и
претпросторот на кат , да се предвидат доволен број РТВ приклучни места.Инсталацијата
да се изведе со коаксијален кабел КЕЛ 75/4/068 и КЕЛ 75/5/173 вовлечени во пластична
цевка во ѕид.
3. Противпожарна инсталација - во повеќенаменската сала, канцелариите и претпросторот
на приземје и кат , да се предвидат доволен број на оптичко - димни детектори ( сензори )
, доволен број на рачни јавувачи на пожар и доволен број на сирени кои се поврзани преку
четири линии со ПП централата со четири јамки во самиот објект.
Изведба на водоводна и канализациона инсталација
Водоводната и канализационата инсталација е проектирана по сите важечки технички
прописи за ваков вид на објекти.
Водоводната инсталација ќе биде изведена со пластични ППР
цевки и со директен приклучок на постојната месна водоводна мрежа
При проектирањето е водено сметка за групирање на водоводните инсталаци така да е
постигнато најдобро техничко и економично решение.
По влегувањето во дворното место, се поставува водоводна
шахта со димензии 80/80см, во која ќе биде сместен контролен водомер.
После тоа инсталацијата продолжува со Ф25, а потоа до сите приклучоци на елементите
(мијалник, ЊЦ шоља) ќе бидат редуцирани на Ф20
Сите цевки (внатрешни и надворешни) ќе бидат изолирани со соодветна изолација.
Одводот исто така ке биде поврзан на постојна градска канализација .
Целата инсталација ќе биде изведена со наклон од просечно 1%. Цевкте ќе бидат од тврд
ПВЦ т.е. КК цевки и фазонски елементи.
Канализацијата ќе биде поделена со една вертикала која преку канализациони шахти се
приклучуваат во градска канализација.
Главните вертикали како и собирните канали се со дијаметар.
На приземјето, на вертикалите, се поставени ревизиони елементи заради евентуална
интервенција во инсталацијата (чистење, проверка и сл.).
Понатаму разгранувањето на секундарната мрежа е соодветно спрема елементите,
мијалниците и подните сифони се со Ф50мм додека ЊЦ шољите се со Ф110мм.
Проблемот со атмосферските води ќе биде решен со атмосферска канализација. На
кровот од објектот се поставуваат хоризонтални и вертикални олуци со р.ш.33. Водата
од истите , од кровот
и од дворната површина се прифаќа со атмосферската
канализација.
Истата ќе биде изведена со просечен наклон од 1% со цевки од тврд ПВЦ т.е КК цевки
и фасонски елементи со дијаметар Ф110 поставени во земјен ров врз подлога од песок д=
10 см
Испустот на истата ќе биде во постојната атмосферска канализација .

Корисникот на објектот е должен да ја одржува инсталацијата во исправна состојба. Сите
поправки и корекции да му се доделуваат на стручно лице.
8.Социјални влијанија
Социолошката студија се заснова на постапката „Пет влезни точки“, во кои се испитува
социјалната разновидност и пол, институции (правила и однесување), засегнати страни,
учество и социјален ризик.
Во општината Могила има жители од различни социјални групи (малцинства, пол, јазик,
образование, луѓе кои работат во други градови и др.). Бројот на жители од секоја
возрасна група е многу сличен. Доминантна националност во општината е македонска со
околу 95% проследена со други различни етнички групи како што се, Турците 3%,
Албанците 1% и 2% се Срби, Роми и други. Секоја етничка група зборува на свој јазик во
неформалната комуникација. Соодносот на пол во општината е 55% машки и 45% жени
жители.
Миграцијата од општина Могила е присутна, но бројките не се толку големи бидејќи
главниот приоритет на општината е да создава подобри можности за подобар живот на
жителите, што се должи на фактот дека централната населба Могила е близу (околу 10 км)
од големиот урбан центар Битола. Луѓето кои мигрираат одат во Битола и Скопје, како и
во други градови во земјава, но претежно во странските градови како Мелбурн и Сиднеј
во Австралија, Њу Џерси во САД, Торонто во Канада, Минхен и Франкфурт во Германија,
Малме и Гетеборг во Шведска.
Повеќето од жителите се средношколци, но доста голем дел од младите луѓе одат на
високо образование, особено на факултетите во Битола. Со оглед на близината на овие
факултети, младите не остануваат за престој во Битола, и секојдневно патуваат до
факултетите и назад. Општината е рурална и сите нејзини заедници се рурални, но
младите што завршуваат факултет, најчесто престојуваат во општината Могила иако
нивните работни места им се во блискиот урбан центар Битола.
Локацијата е се повеќе и достапна за лица со посебни потреби. Исто така, населеното
место Могила е најпосетуваната место во општината од страна на локалното население.
Имајќи предвид дека објектот е проектиран како Мултинаменски објект, тој ќе влијае и ќе
му овозможи на секој жител на општината во зачувување на културното наследство,
образование, зголемена достапност на информации, подобрени општински услуги,
мотивирање на младите, забава и зголемен туризам.
Зачувувањето на културното наследство и традицијата е многу важно за локалното
население. Пример за тоа е група жени од селото Беранци, наречено „Водичарки“, кои
секоја година на одреден празник се собираат со традиционална облека и пеат стари
традиционални песни на улиците на селото, традиција која се одржува веќе еден век.
Речиси во секоја рурална општина во земјава има недостаток на образование, што го
прави еден од нивните главни приоритети за подобрување на квалитетот на животот на
жителите на таа рурална средина, што важи и за општината Могила. Жителите се свесни
за овој проблем и се подготвени да придонесат и да ја поддржуваат библиотеката во
рамките на овој проект. Библиотеката ќе го подобри не само образованието на младите,
туку ќе го зголеми и достапното ниво на информации, ќе доживее нови идеи и ќе ги
забавува луѓето од општина Могила. Читалницата, како компонента на библиотеката, ќе
им овозможи на младите луѓе кои студираат универзитет во градот Битола, но живеат во

општина Могила, да имаат место да учат и да работат на своето образование , со
достапност на материјали за учење.
Проектот, исто така, ќе придонесе за развој на туризмот , што ќе придонесе за економски
развој во општината.
Според жителите, градоначалникот и општинските советници, општината е способна и ќе
биде одговорна да ја одржува повеќенаменската културна зграда во сите нејзини
компоненти, кои се значајни за одржливост на проектот.
Канцеларијата за управување со регистри на раѓања, бракови и смртни случаи регионална канцеларија на Министерството за правда - Битола ќе користи канцеларија во
зградата и тие ќе бидат одговорни за одржување на нивната канцеларија.
Функционирањето на уметничката галерија и музејската изложба ќе биде координирано
од задолжени лица од општината.
Библиотеката исто така ќе биде одговорност на општината, но со оглед дека сите, особено
младите луѓе ќе ја користат библиотеката, тие се подготвени да помогнат во одржувањето
и снабдувањето со книги од библиотеката.
Слично сценарио може да се најде и во последниот дел од зградата, канцеларијата за
состаноци наменети за млади, граѓански организации, земјоделски здруженија и како
училница за курсеви за странски јазици. Потребата од такво место е потврдена од
жителите и интервјуираните. Одговорноста за оваа канцеларија е на општината и ќе се
одржува со помош на локалните здруженија кои ќе ја користат.
Локацијата на проектот е во самиот центар на централната населба, општинското седиште
Могила. Веќе постои постоечки отворен паркинг на околу 50 метри најчесто користен од
општинската администрација што се наоѓа веднаш до зградата на проектот.
9. Влијанија врз животна средина
Со спроведувањето на горенаведените градежни активности, се проценува дека
можните влијанија врз животната средина ќе бидат од локалнен карактер (населба
Могила), краткорочни и со мало значење. Се очекуваат следните неповолни влијанија врз
животната средина: неисполнување на барањата за здравје и безбедност при работа (ОХ &
С), барања за безбедност на работниците и локалното население, зголемено ниво на
бучава и вибрации, неправилно управување со отпад што може да резултира со емисии на
вода и емисии на воздух. Табелите А и Б подолу го утврдуваат Планот со конкретни
мерки за ублажување на можните негативни влијанија врз животната средина.
Изведувачот е првенствено одговорен да ги спроведува посочените мерки и за истите да
предвиди алатки, механизми и финансиски средства. Надзорот и надлежните општински
инспектори се одговори за следење на целосно спроведување на овие мерки
За правилно управување со создадениот отпад, Изведувачот е должен да го фрла
неопасниот отпад на привремена локација за времетраењето на проектот, во непосредна
близина на зградата одредена од општината. Превозот и финалното отстранување на
неопасен отпад за уривање ќе го изврши Изведувачот. Советот на Општина Могила
донесе Одлука за определување локација за привремено складирање на инертен отпад
(градежен шут). Локацијата за привремено складирање на инертен отпад се наоѓа на КП
539 место викано Габабара во КО Могила вон градежен реон, на површина од 6889 м2.
Оддалеченоста на локацијата од местото на извршување на градежните работи е 6.82

км. ЈКП „Пела Хигиена“ е јавно претпријатие одговорно за транспорт и депонирање на
цврст комунален отпад.
Проектот претпоставува целосна реконструкција на стара зграда во сопственост на
општината во центарот на седиштето на општината, село Могила.
Локацијата на проектот е во самиот центар на централната населба, општинското седиште
Могила. Веќе постои отворен паркинг на околу 50 метри најчесто користен од
општинската администрација што се наоѓа веднаш до зградата на проектот.

Табела А. План за ублажување на влијанието врз животната средина
Потенцијално влијание

Скала на
влијание

Предложени мерки за ублажување

Одговорност

Проектна активност: Подготвителни активности за градежните работи за реконструкција на проектот „Темелна реконструкција,
проширување и надградба на повеќенаменски објект“
Потенцијални влијанија врз
безбедносната заштита и
здравјето и социјалниот аспект
(OH & S)
- Недостаток на безбедносни
мерки при почетокот на
градежните работи;
- Повреда при минување покрај
градилиштето;
- Непочитување на строгите
стандарди за БЗР и постапката
за работа;

Локално влијание
во рамките на
локацијата на
проектот во
населбата Могила
Краткорочен
период за време на
активностите за
реконструкција на
проектот
Значење големо.

- Несоодветен јавен пристап во
рамките на локацијата на
проектот.

Пред почетокот на проектот, задолжително е да се спроведат
подготвителните активности, вклучувајќи:
Подготовка, одобрување и примена на Елаборат за безбедност и здравје
при работа, кој ќе вклучи и превземање на заштитни мерки за заедницата
според националните правила и EHS правилникот на Светска Банка;
Обезбедување на високо заштитна ограда и влез во / надвор од
градилиштето за вработените и посетителите, за безбедно и лесно движење
/ пристап / премин;
Подготовка на информации /јавни соопштенија со цел да се информира
пошироката јавност за градежните активности преку веб-страницата на
општината (https://mogila.gov.mk/), локални ТВ станици и радио станици,
како и на локални прометни места во населено место Могила.
- Поставување на јавно достапна кутија за жалби во општинската зграда;
воведен ефикасен механизам за следење и брза реакција од страна на
општинската администрација

-

- Изведувач

-

- Надзорник

-

- Општински
персонал
(комунален
инспектор /
градежен
инспектор )

Примена на добра градежна практика за времетраењето на проектот,
вклучително и следниве активности:
- објавување информативна табла на градилиштето на проектот со општи
информации за проектот, Изведувачот и инженерот за надзор;
- Обезбедување заштитни огради, ленти и знаци за предупредување и
соодветно обележување на локацијата на проектот;
- Инсталирање на знаци за сигнализирање околу градилиштето;
- Целокупната градежна машинерија и опрема треба да бидат управувани
само од искусни и обучени лица со цел да се намали ризикот од несреќи;
- Задолжителна примена на мерки за здравје и безбедност: употреба на
заштитна опрема на работниците, присуство на противпожарни апарати во
случај на пожар, задолжителна обука на работниците за примена на прва
помош и работење со противпожарни апарати и др.

Проектна активност: Градежни работи на проектот „Темелна реконструкција, проширување и надградба на повеќенаменски објект“
Потенцијални влијанија врз
квалитетот на воздухот

Локално влијание
во рамките на
локацијата на

-

- Локациите на проектот, транспортните патишта и местата за
ракување со материјали треба да бидат прскани со вода во суви и

-

- Изведувач

- Можни емисии на воздухот
(емисии на гасови и честички
суспендирани
од
прав)
со
употреба на градежни машини.

проектот во
населбата Могила
Краткорочен
период за време на
реконструкциските
активности на
проектот

ветровити денови;

-

- Надзорник

-

- Градежните материјали треба да се чуваат на соодветни места
покриени за да се минимизира прашината;

-

-

- Товарите на возилата што можат да испуштаат прашина треба да
бидат покриени;

-

- Употреба на заштитни маски за работниците доколку се појави
прашина;

-

-Редовно одржување на возилата и градежните машини со цел да се
намаат истекувањата на моторните масла, емисиите и дисперзијата
на загадувањето;

- Општински
персонал
(градежен и
комунален
инспектор /
инспектор за
животна
средина)

-

- Не е дозволено согорување на остатоци од отпад и земја.

-

Идентификација и класификација на создадените фракции на
неопасен и опасен отпад според националната листа на видови на
отпади (Службен весник на РМ бр. 100/05);

-

- Главниот отпад ќе биде класифициран според Поглавје 17 „Отпад
за време на градење и уривање (вклучувајќи и отстранета земја)“
каде кодовите на произлезени фракции на отпад се прикажани во
Табела 18. 17 02 01 (Дрво); 17 02 02 (стакло); 17 01 02 (тула); 17 05
06 (ископана земја не спомената во 17 05 05);

-

- Транспортот и финалното отстранување на инертен отпад ќе се
изврши на локацијата на КП 539 Ко Могила вон градежен реон
место викано Габабара, која е на оддалеченост од 6.82 км од
местото на градилиштето

-

- Потенцијално опасен отпад (моторни масла, горива за возила)
треба да се собере одделно и да се склучи договор со овластена
компанија со лиценца за собирање и транспорт на опасен отпад и
конечно отстранување на истите;

-

- Пренесениот материјал треба да биде покриен за да се избегне
расфрлање на отпад;

-

- Согорувањето на градежен отпад е забрането во рамките на

Важноста - средна

- Аспект на отпад
- Како резултат на несоодветно
постапување, собирање и
транспортирање на создаден
отпад, можни се негативни
влијанија врз животната
средина и здравјето на околното
население.
- Негативни влијанија врз
здравјето и животната средина
се можни заради несоодветно
управување со азбестниот отпад

Локално ниво на
влијание / по
должината на
локацијата на
проектот во
општина Могила
Краткорочно /
значење - мал

- Изведувач
- Надзорник
- Градоначалник на
Општина Могила
- ЈКП „Пела Хигиена“
- Општински персонал
(комунален инспектор /
инспектор за животна
средина)

локацијата на проектот (и пошироко).
- Можно нарушување на
бучавата
како резултат на употреба на
надворешна опрема и
транспортни возила кои возат
низ градилиштето

Локално влијание
во рамките на
локацијата на
проектот во
населбата Могила
Краткорочен
период за време на
реконструкциските
активности на
проектот
Важноста - голема

Потенцијални влијанија врз
квалитетот на водата
- - Можна контаминација
на вода како резултат
на неправилно
управување со отпад отстранување на
отпадот во близина на
или во реките Шемница
или Црна Река

Локално влијание
во рамките на
локацијата на
проектот во
населбата Могила
и реките Шемница
и Црна Река
Краткорочен
период за време на
реконструкциските
активности на

-

- Нивото на бучава не треба да надминува повеќе од 55dB во текот
на денот и вечерта и под 45dB во текот на ноќта;

-

Градежните работи не треба да се дозволуваат во текот на ноќите,
работењето на лице место се ограничува на часовите од 7,00 до
19,00 часот;

-

- На работниците треба да им се обезбедат уреди за заштита на
ушите (ушни пригушувачи и / или ушни приклучоци);

-

- Употреба на соодветна и технички функционална опрема и
механизација.

-

За да се избегнат и намалат несаканите ефекти врз работниците и
локалното население за време на периодот на спроведување на
проектните активности, Изведувачот е должен да користи
машинерија која располага со Изјави за сообразност во согласност
со Правилникот за специфичните видови специфични извори на
бучава, како и барањата за завршување , опрема, инсталација и
уреди што се користат на отворен простор во однос на емитираната
бучава и стандардите за заштита од бучава и обезбедуваат
соодветна изјава за усогласеност за користената опрема (Службен
весник на РМ бр.142 / 13).

-

- Опремата треба да биде соодветна со одредени уреди за бучава
што ќе го намалат нивото на звук.

-

- Забрането е привремено или финално складирање или
отстранување на материи штетни за водите (на пр. Горива за
градежни машини, градежен отпад и сл.) во близина / во сливот на
реките Шемница и Црна Река во поширокото опкружување на
локациите на проектот, со цел да се спречи негативно влијание врз
квалитетот на водата и добар еколошки статус на водотеците;

-

Изведувач

-

Надзорник

-

Општински
персонал
(комунален
инспектор /
инспектор за
животна
средина)

-

Изведувач

-

Надзорник

-

Општински
персонал
(комунален
инспектор /
инспектор за
животна

Можни влијанија врз пејзажот и
визуелниот аспект)

проектот
Важноста - голема
Локално / во
рамките на
локацијата на
проектот во
населбата Могила
Долгорочно
влијание /
минорно

средина)
Треба да се применат добри градежни практики:
- Колку што е можно минимизирање на градежната површина
(внимателно планирање и дизајнирање на проектните активности
според методологијата на основниот проект, да се одобри организација
на градилиште при подготвителните работи);
- Поради проширувањето на новата зграда, ќе се бара да се ископа
(чисти) природната постоечка вегетација. Да се направи план за обнова
на вегетацијата за местата каде ќе бидат засадени изгубените дрвја
(соодветна селекција на местата / почвата, број и видови дрвја, период
за садење и наводнување во првите 3 месеци). Видовите дрвја мора да
бидат избрани врз основа на видовите кои се дел од природниот
екосистем во близина. Односот на садење е 1: 3 за отстрането : засадено
дрво
- Целосно расчистување на градилиштето веднаш по завршувањето на
градежните активности;
- - Собирање на создадениот отпад на дневна основа, селектирање на
отпад, транспорт и финално отстранување на соодветни места
(според видот на отпадот - повеќе детали во делот Управување со
отпад).

-

Изведувач

-

Надзорник

-

Општински
персонал
(комунален
инспектор /
инспектор за
животна
средина)

За време на оперативната фаза на проектите, не се очекуваат неповолни влијанија врз животната средина.

Табела Б. План за следење на спроведувањето на мерките на ублажување на влијанијата врз животната средина

Што
Параметарот треба
да се следи?

Каде
Дали треба да се
следи
параметарот?

Како
Дали
параметарот
треба да се
следи?

Кога
Дали треба да се
следи
параметарот
(фреквенција на
мерење)?

Цена
Зошто
Дали треба да се следи
параметарот?

Констр.

Опер.

Одговорност
Реконт. фаза

Опер. фаза

Проектна активност: Подготвителни работи за проектот „Темелна реконструкција, доградба и надградба на повеќенаменски објект“
Спроведување на
превентивни мерки за
заштита на локалното

По должината на
локацијата на
проектот

Визуелен
мониторинг

Секој работен ден
пред почетокот на
проектните

Да се избегнат професионални и
безбедносни ризици на
работниците и евентуални

Изведувач
Надзор
Инспектор за

население и
работници, како и
инсталирање на
огради, вертикална и
хоризонтална
сигнализација долж и
во рамките на
градилиштето

активности

повреди на локалното население
за време на проектните
активности

градежништво

Проектна активност: Градежни работи на проектот „Темелна реконструкција, проширување и надградба на повеќенаменски објект“
Генерирање на
емисии на воздух
како резултат на
употреба на
градежни машини и
опрема

По должината на
локацијата на
проектот

Визуелен
мониторинг
Мониторинг од
страна на
соодветни уреди
за набудување

Редовно за време
на работните
активности

Да се избегне и минимизира
концентрацијата на прашина во
воздухот и да се минимизираат
здравствените ризици за
работниците и околните
изведувачи на заедницата

Мерки за безбедност
што се применуваат
за работниците

По должината на
локацијата на
проектот

Визуелен
мониторинг

Секој работен ден
пред почетокот и за
време на
проектните
активности

Мерења на бучава

По должината на
локацијата на
проектот

За време на
работните врвови

Примарен избор на
различните текови на
отпад

На локацијата на
проектот

Следење на
нивото на бучава
dB (А) со
соодветни уреди
за набудување,
во случај на
поплаки од
граѓаните
Прегледајте ја
документацијата

Да се обезбеди минимизирање на
ризиците по здравјето и
безбедноста - механички повреди;
Да биде во согласност со
националните комунални
здравствени регулативи и
стандардите за БЗПР
Обезбедете ограничувања на
нивото на бучава според
регулативата и границите на
изложеност на бучава

Пред собирање на
отпадот

Да се одделат опасен од неопасен
отпад, како и инертен од
биоразградлив отпад

Собирање и
транспорт, како и
складирање на
опасен отпад
(доколку има такви)

На локацијата на
проектот,
транспортната
рута и објектот
за складирање

Визуелно
набудување, како
и преглед на
транспортниот
список и
состојбите во
просторот за

Пред и за време на
транспортот на
опасниот отпад
(доколку има)

Да се подобри практиката за
управување со отпад на
општинско и национално ниво

Изведувач
Надзор
Инспектор за
животна средина
Овластена
лабораторија за
мерења на
емисија на
воздухот
Изведувачот
Надзор
Инспектор за
градежништво

Изведувач
Надзор
Инспектор за
животна средина

Изведувач
Надзор
Комунален
инспектор
Овластен
Изведувач за
прибирање и
транспорт на
опасен отпад во
поддоговор со
Изведувачот

складирање
Собирање транспорт
и финално
отстранување на
цврстиот отпад

На локацијата на
проектот и
наоколу

Санација на
природата /
земјиштето

На / околу
градилиштето
Документација
на изведувачот

Отстранување на
отпадните текови
(цврсти и течни) во
близина на реките
Шемница и Црна
Река како
потенцијално
загадување на добар
еколошки статус на
водните текови

Во близина на
областите на
проектот

Визуелно
набудување и
преглед на
списоците за
транспорт и
депонирање
Преглед на
документација ископан третман
на биомаса;
снабдување и
садење нова
вегетација,
Визуелни
проверки на
засадената
вегетација
Визуелни
проверки на
отстранетата
ископана
биомаса
Визуелна
проверка дали се
отстранува
отпадот во
близина на
реките Шемница
и Црна Река

Комунален
инспектор
Изведувач
Надзор
Комунален
инспектор

По собирањето и
транспортирањето
на цврстиот отпад
на редовна основа
секој ден

Да не се остави отпад на лице
место за да се избегнат влијанието
врз животната средина и здравјето
врз локалното население

За време на
работите и на
крајот

Да се минимизира / спречи
деградацијата на земјиштето и да
се обезбеди правилен процес на
санација на природното
живеалиште

Изведувач
Надзор
Инспектор за
животна средина

За време на
градежниот период
(еднаш неделно)

Да се обезбеди добар статус на
квалитетот на водата

Изведувач
Надзор
Инспектор за
животна средина

3. ЦРТЕЖИ
Цртежите од овој дел се обезбедени на CD Rom којшто претставува интегрален дел од
оваа тендерска документација.

ПРЕДМЕР

I
1

20

За изведување на градежно занаeтски работи за изградба на
МУЛТИНАМЕНСКИ ОБЈЕКТ СО ИЗЛОЖБЕН ПРОСТОР И БИБЛИОТЕКА
ПРЕДХОДНИ РАБОТИ
Рушење на постоен објект - кровен
м2
103.95
покривач, носива дрвена кровна
конструкција, таванска конструкција,
ѕидови , столарија и др. со одвоз на
градежниот шут на оддалеченост до 5
км20
ВКУПНO:

II
1

ЗЕМЈАНИ РАБОТИ
Расчистување на теренот , обележување
и исколчување према ПТП

2

м2

164.65

Машински ископ на земја 3 - та
категорија за лентовидни и солитерни
стопи

м3

63.12

3

Рачен ископ на земја 3 - та
категорија за солитерни стопи и
лентовидни темели (докопување и
обликување) - земено 10 % од ископот

м3

6.31

4

Насипување на земја 3 кат. со набивање
во слоеви од по 20 см. заедно со
разастирање и планирање со почност +/5 см. Земјата е донесена од ископот.

м3

34.72

5

Одвоз на вишок земја со камион на
растојание до 5 км

м3

34.72

Согласно Одлука на Совет на Општина Могила од 27.12.2019 година, бр. 08-1115/6, депонијата за
гредежен/инертен отпад се наоѓана локацијата на КП 539 КО Могила вон градежен реон место викано
Габабара, на растојание од 6.82 км од локацијата на градилиштето.

112

6

Набавка, разастирање и планирање со
м3
насипување и набивање на шљунак во
еден слоја од 30 см. испод подна плоча и
темели

68.60

7

Набавка, разастирање и планирање со
набивање на шљунак испод, тротоари,
рампа во слој д=20 см.

11.97

м3

ВКУПНО:

III
1

ЅИДАРСКИ РАБОТИ
Ѕидање на внатрешни преградни ѕидови
со дебелина на ѕид д=12 см. во
продолжен малтер 1:3:9 со потребно
ѕидарско скеле. Ѕидовите се ѕидаат со
шуплив блок 12 со димензии 25/12/25
см, а на половина од висината на ѕидот
се поставува хоризонтални либажни
слоеви од армиран бетон, серклажи со
МБ 15 со димензии 10/15 см. армирано
со 4Ф8 како и надвратници.

2

Ѕидање на надворешни ѕидови д= 25 см
со керамички блокови 40/25/16 во
продолжен малтер и потребно ѕидарско
скеле

3

Ѕидање на оџачни и вентилациони
канали и подѕидување со керамичен
блок КБ-1 во продолжен малтер со
потребно скеле. Ѕидањето е со
керамични блок КБ-1 со дим. 40/25/20
см. додека подѕидувањето со обична
полна цигла ѕидана на кант со д=6,5 см.
околу блокот во објкетктот, а надвор над
кровот со дебелина на ѕидот д=12 см. (
во цената да се опфати се што е
опишано во секоја подточка посебно)
а) Ѕид на кант д=6,5 см.

м2

204.08

м3

77.95

м2

16.20

б) ѕид д=12 см. над кров- малтерисан

м1

2.00

в) КБ-1 =

м2

11.00

4

Малтерисување на ѕидови од цигла и
бетонски површини (греди, столбови) во
два слоја со породолжен малтр 1:3:9 со
вкупна дебелина од 2-2,5 см. и тоа прв
слој грубо малтерисување со оштар
просејан, а втор слој фино
малтерисување со добро просејан песок.
Пред малтерисувањето површините
добро да се очистат наквасат со вода и
испрскаат со цементно млеко. Сите
малтерисани површини треба да се
равни и глатки

м2

644.44

5

Обработка на тавански равни површини
преку бетонска плоча сите обработени
површини треба да се равни и глатки

м2

273.75

6

Стружење, чистење и миење на врати и
прозори после молерисување - од
браварски и столарски работи

пау

1.00

7

Чистење на завршните простории од
шут и друго два пати во текот на
градбата со пренос на шутот со количка
надвор од објкетот на далечина л=20 м.
(количина-та е земена еднаш, а цената
да биде за две чистења).

пау

1.00

ВКУПНО:
IV

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО
БЕТОНСКИ РАБОТИ

1

Бетонирање на бетонска плоча со МБ 15
д= 10см. над подлога од чакал

м2

152.44

2

Бетонирање на армирано бетонска плоча
со МБ 30 д= 10см. армирана со
арматурна мрежа Љ-335

м2

152.44

3

Бетонирање на солитерни стопи и
лентовидни темели армирано бетонски
со МБ30 во земја
Бетонирање на АБ врзни греди со МБ 30
во потребна оплата и потребно
подупирање

м3

46.76

м3

10.26

5

Бетонирање на армирано бетонски
ригли носачи подвлаки со МБ 30 во
оплата со потребно подпирање - од
рамки

м3

33.23

6

Бетонирање на армирано бетонски
столбови со МБ 30 во четиристрана
оплата со потребно потпирање

м3

7.28

7

Бетонирање на армирано бетонски
равни плочи со МБ 30 со глатка оплата и
потпирање д=14 см.

м2

319.76

8

Бетонирање на армирано бетонски
надворешни, внатрешни скали,коси
плочи и подести со МБ 30 во оплата

м3

17.54

9

Бетонирање на Аб тротоари со д= 10 см
и ширина 1.20 м1 со МБ 30

м2

59.16

4

ВКУПНО:
V

АРМИРАЧКИ РАБОТИ

1

Набавка, исправање, сечење, чистење од
рѓа и маснотија, виткање и вградување
со поврзување на бетонско железо према
дадени арматурни детали и статички
рачуни - РА 400/500-2 (со 5% растур)

реабраста арматура РА400/500-2

кг

17,577.00
ВКУПНО:

VI
1

ТЕСАРСКИ РАБОТИ
Набавка и вградување на бичени греди
од борова или чамова граѓа - рогови
поставени врз армиранобетонска плоча
и носачи

м2

198.78

ВКУПНО:
VII
1
2
3

ПОКРИВАЧКИ РАБОТИ
Покривање на кров со керамиди
Коење на оплата од штици испод
керамиди
Набавка и поставување на капаци за
керамиди

м2
м2

264.38
264.38

м1

85.00
ВКУПНО:

VIII ИЗОЛАТЕРСКИ РАБОТИ
1
Поставување на хоризонтална
хидроизолација на патос воприземје и
санитарии, од следните елементи и на
следниот начин:
> постоечки бетонски подлоги
> ладен премаз битулит “А”
> врел битуменски премаз РК 85/25
> тер хартија бр. 120

> врел битуменски премаз РК 85/25
2

3

4

м2

158.65

м2

88.91

м2

184.76

м2

152.44

Поставување на термоизолација под
подови од ламинат на следниот начин:
> постојна бетонска подлога
> полиетиленска фолија 0,05 см
> екструдиран полистирен д=3 см
> полиетиленска фолија 0,05 см
> цементна кошулка -4.00 см.
(во цената да се земат сите опишани
слоеви)
Изработка на цементена кошулка 1:3
д=5.00 см. према решението, а над арм.
бет. плоча во приземје и санитарии
како заштита на хидриизолација

Набавка и поставување на
термоизолационен материјал со
минерално потекло(30кг/м3) со д= 10
см на таван

ВКУПНО:
IX

СТОЛАРСКИ РАБОТИ

1

2

Изработка, транспорт и местење на
прозори и врати од ПВЦ 5(пет) коморни
термо брилијант десигн профили со бела
боја, вградена длабина 70мм, топлинска
изолација У1 - вредност:1,3 Њ/м2 К ,
звучна изолација до класа на заштита од
звук 5 и спречување до провала до класа
на отпорност 3 - термопан застаклени
д=4+12+4 мм - флот завршна обработка
со лајсни 15мм . Со фиксни делови и
делови што ќе се отвораат по
вертикална основа, оков комплет со
алуминиумски ролетни. Во се према
шема на браварија. Мерките да се земат
на лице место
прозори
поз.80/60
поз.150/240
поз.60/250
поз.160/120
поз.160/100
поз. 140/120
поз. 100/120
поз. 120/120
поз.140/360
Набавка и поставување на влезна врата
од елоксирани алуминиумски профили .
со стандарден оков . Сите позиции да се
изведат во се према шема на столарија
по пропис со сигурносен синџир и брава
со два клуча

пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар

6.00
1.00
5.00
1.00
6.00
2.00
6.00
1.00
2.00

поз.160/360 со надсветло двокрилна

пар

1.00

поз160/240

пар

1.00

3

Набавка и поставување на фурнирани
врати со стандарден оков. Сите позиции
да се изведат према шема на столарија
со штокови и брава со два клуча

поз.90/210
поз.70/210

пар
пар

4.00
10.00
ВКУПНО:

X

АЛУМИНИУМСКИ РАБОТИ

1

Изработка на огради на тераси и скали
од
алуминиумски
профили (само
ракохват)

м1

59.16

2

Изработка на огради на скали од
алуминиумски профили -комплет

м1

15.00

ВКУПНО
XI
1

2

ЛИМАРСКИ РАБОТИ
Изработка и монтажа на хоризонтална и
вертикална олучна цевка од
пластифициран челичен лим со р.ш. 33
см.
а) хоризонтални олуци р.ш.33см
б) вертикални р.ш 33 см.
Опшивање на оџачни и вентилациони
канали на кровната површина на спојот
на кровот со пластифициран лим д=0,55
мм и р.ш.70см. да се изведе према
дадениот детал

м1
м1
м1

60.28
72.00
3.00

ВКУПНО
XII

ПОДОВИ

1

Изаботка на скали од мермерни плочи
подни д=3 см. со цемен.малтер во боја
и дезен по избор на проектантот и
инвеститорот пред влез во објектот,
скали надворешни и внатрешни

м2

27.54

2

Изаботка на под од керамични гранитни
плочки подни И класа со цемен.малтер
боја и дезен по избор на проектантот и
инвеститорот, во санитарии и деловен
простор

м2

184.76

3

Изработка на под од ламинат, на
претходно припремена подлога со
поставување на лајсни

м2

88.91

ВКУПНО:
XIII КЕРАМИЧАРСКИ РАБОТИ
м2

1

123.20

Облагање на ѕидови со ѕидни керамични
плочки на цементен малтер, лепени со
квалитетен лепак, И класа редени фуга
над фуга на предходно припремената
површина, а боја и дезен по избор на
проектантот и инвеститорот
ВКУПНО:
XIV ФАСАДЕРСКИ РАБОТИ
1
Изработка на термофасада од
декоративен фасаден малтер, основен
слој на на рабиц мрежа, експандиран
полистирен со д= 10см поставени на
керамички блок (Во цената да се земе и
потребното фасадно скеле)

м2

357.95

ВКУПНО:
XV

МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАБОТИ

1

Глетовање на фино малтерисани
тавански површини со полификс глет
маса и боење во тон со поликолор

м2

273.75

2

Глетовање на фино малтерисани ѕидни
површини со полификс глет маса и
боење во тон со поликолор

м2

644.44

ВКУПНО:
XVI РАЗНИ ОСТАНАТИ РАБОТИ
1
Набавка и монтажа на банци и солбанци
од мермерни плочи д=2 см. р.ш. 35 см.

м1

33.3
ВКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II

ПРЕДХОДНИ РАБОТИ
ЗЕМЈАНИ РАБОТИ

III

ЅИДАРСКИ РАБОТИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО
БЕТОНСКИ РАБОТИ
V АРМИРАЧКИ РАБОТИ
VI ТЕСАРСКИ РАБОТИ
VII ПОКРИВАЧКИ РАБОТИ
VIII ИЗОЛАТЕРСКИ РАБОТИ
IX СТОЛАРСКИ РАБОТИ
X АЛУМИНИУМСКИ РАБОТИ
XI ЛИМАРСКИ РАБОТИ
XII ПОДОВИ
XIII КЕРАМИЧАРСКИ РАБОТИ
XIV ФАСАДЕРСКИ РАБОТИ
XV МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАБОТИ
IV

XVI РАЗНИ ОСТАНАТИ РАБОТИ
ВКУПНО

Данок на додадена вредност ДДВ 18 %
СЕ
ВКУПНО
ПРЕДМЕР – ПРЕСМЕТКА
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
НАДВОРЕШЕН РАЗВОД
1
I
1

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
ЗЕМЈАНИ РАБОТИ
Машиски ископ на земја 3-та категорија
во тесен откоп за ровови со ширина од
0.6 м1 и длабочина од 0,00-3,00 м1 со
отфрлање на ископаната земја на 1,00 м1
од ивицата на ровот. За длабочина од
2,00 - 4,00 м1 ископот се врши со
преносни подупирачи челични од двете
страни

2

м3

3.00

Рачно докопување на дното од каналот
према нивелетата од надолжниот профил
со точност +/- 5 см. Со просечен откоп од
0,05 м3/м1

м3

0.15

3

Набавка, транспорт и распостилање на
песочна подлога во слојот од 10 см.
Дебелина и по целата ширина на ровот,
во претходно исчистен ров од камења,
жбуње и сл.

м3

0.30

4

Рачно засипување на ровот со ископаната
земја ситна и растресита во влажна
состојба во слоеви 0,20м1 над горната
ивица на цевката со набивање со рачен
набивач од 10 кг.

м3

1.58

5

Машинско засипување на ровот со
ископаната земја во слоеви од 20-30 см.
Со набивање до потребна збиеност и со
транспорт на преостанатата земја на
далечина од објектот до 5 км. Со
распостилање и планирање на истата
према конфигурацијата на теренот

м3

1.13

ВКУПНО:
II
1

МОНТАЖНИ РАБОТИ
Набавка, транспорт и монтажа на
пластични канализациони цевки ПВЦ со
сите потребни фасонски делови, со
соодветни профили, монтирани во
припремни ровови врз песочна подлога.
Сите должини по спецификација за
предмерот земени со 10% повеќе.
Монтажа на цевките да се изврши по
пропис со претходно исчистени жлебови
и внесување на гумени прстени
Ф 125

м1

5.00
ВКУПНО:

III

КОНТРОЛНИ ШАХТИ 110/110
Сите земјени работи се извршени со
ископот на ровови

1

Бетонирање на бетонска темелна плоча
со МБ 30 со дебелина на плочата д=15
см. Од водонепропуслив бетон, со
додаток на флуидол 2,5% и хидрофоб
0,5/0,5%

м3

0.18

2

Бетонирање на бетонски ѕидови со МБ
30 со дебелина на ѕидовите д=15 см. Од
водонепропуслив бетон со додатокот на
флуидол 2,5% и хидрофоб 0,5% во
двострана оплата према детал и оставње
на отвори за премин на цевките низ
ѕидови

м3

1.32

3

Бетонирање на анкерни и лежишни
блокови од МБ 30 димензии 0,50/0,20 за
фиксирање на цевките кон шахтата.

м3

0.15

4

Бетонирање на плоча со МБ 30 со
дебелина на плочата д=15 см. Од
водонепропуслив бетон, со додаток на
флуидол 2,5% и хидрофоб 0,5/0,5%

м3

0.13

5

Набавка, транспорт и вградување на
арматура према арматурни детали

кг

127.60

6

Набавка, транспорт и вградување на
лиено железен поклопец Ф600

пар

1.00

7

Изработка и поставување на качувалки пар
од армирано железо Ф20 мм до Л=0,8 м1
заедно со минизирање, боење и лакирање
со мрсна боја.
ВКУПНО за 1 шахта:
ВКУПНО ЗА 1 шахти

5.00

1.00

РЕКАПИТИЛАЦИЈА
ЗА ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА (НАДВОРЕШЕН
РАЗВОД)
1
2
3

ЗЕМАЈНИ РАБОТИ
МОНТАЖНИ РАБОТИ
КОНТРОЛНИ ШАХТИ
ВКУПНО:

2
IV
1

ВОДОВОД
ЗЕМЈАНИ РАБОТИ
Машиски ископ на земја 3-та категорија
во тесен откоп за ровови со ширина од
0,80 м1 и длабочина од 0,00-2,00 м1 со
отфрлање на ископаната земја на 1,00 м1
од ивицата на ровот.

м3

1.60

2

Рачно докопување на дното од каналот
према нивелетата од надолжниот
профил со точност +/- 5 см. Со
просечен откоп од 0,05 м3/м1

м3

0.10

3

Набавка, транспорт и распостилање на
песочна подлога во слојот од 10 см.
Дебелина и по целата ширина на ровот,
во претходно исчистен ров од камења,
жбуње и сл.

м3

0.20

4

Рачно засипување на ровот со
ископаната земја ситна и растресита во
влажна состојба во слоеви 0,20м1 над
горната ивица на цевката со набивање
со рачен набивач од 10 кг.

м3

0.34

5

Машиско засипување на ровот со
ископаната земја во слоеви од 20-30 см.
Со набивање до потребна збиеност и со
транспорт на преостанатата земја на
далечина од објектот до 5 км. Со
распостилање и планирање на истата
према конфигурацијата на теренот

м3

1.36

ВКУПНО:

II
6

МОНТАЖНИ РАБОТИ
Набавка, транспорт и монтажа на ПВЦ
водоводни цевки тип КМ (под притисок
од 10 бари) монтирани во припремен
ров, врз песочна подлога, со профили и
фасонски делови димензионирани и
специфицирани во проектот. За
предмерот
должините
по
спецификацијата
земени
се
со
зголемување 30% заради фасонските
делови со што и цената е вкалкулирана
со нив
Ф 32
м1

5.00
ВКУПНО:

2

Набавка, транспорт и монтажа на
полипропиленски водоводни цевки ПЕ
100/ 10 бари монтирани во припремен
ров, врз песочна подлога, со профили и
фасонски делови димензионирани и
специфицирани
во
проектот.
хидрантска мрежа
Ф63

м1

5.00

Ф90

м1

25.00
ВКУПНО:

III

АРМАТУРА
Набавка, транспорт и монтажа на сите
потребни арматури према штранг шема
и спецификација на материјал

1

Комплет подземни пожарни хидранти
НПХ Ф 80 со уградбена гарнитура, со
улична овална капа

пар

2

Набавка, транспорт и
монтажа на м1
поцинковани цевки 3/4 “ за хоидранти

1.00

10.00

ВКУПНО:
IV

1

ВОДОМЕРНА ШАХТА
Сите земјани работи се извршени со
ископот на ровови
АБ РАБОТИ
Бетонирање на бетонска темелна плоча
со МБ 15 дебелина на плочата д=20 см.
Од водонепропуслив бетон што се
добива со додавање флуидол 2,5% и
хидрофоб 0,5/0,5%

м3

0.77

2

Бетонирање на бетонски ѕидови со МБ
20 со дебелина на ѕидовите д=20 см. Од
водонепропуслив бетон што се добива
со додавање на флуидол 2,5% и
хидрофоб 0,5% во двострана оплата.
Внатрешната страна со потребна глатка
оплата,
а
надворешната
страна
потребна оплата обична.

м3

2.30

3

Бетонирање на армирано бетонска
покривна плоча со МБ 20 со
водонепропуслив бетон што се добива
со додавање на флуидол 2,5% и
хидрофоб 0,5/05% заедно со потребна
оплата и потпирање - носиво скеле на
покривната плоча

м3

0.70

4

Изработка на отвори и премин на цевки
низ ѕидовите од водомерната шахта

пау

1.00

5

Комплет набавување, транспорт,
чистење, исправање, сечење, виткање и
монтажа на бетонско железо

кг

184.80

6

Набавка и монтажа на лиено железен
капак со светол отвор 60/60 см.

пар

1.00

7

Изработка и поставување на качувалки
од армирано железо Ф20 мм со Л=0,80
м1 заедно со минизирање, боење и
лакирање со мрсна боја

пар

3.00

пар
пар
пар
пар
пар
пар

2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
ВКУПНО:

1
2
3
4
5
6

V

МОНТАЖНИ РАБОТИ
Адаптер фланШа -ОД (ДН 80), ПН10
ФФ ДН 80/500
ОЗ Затворач ДН 50 Л=2.80м1
Филтер ДН 80 Л=300
Водомер ДН 80 Л=350
Компензатор ДН 80 Л=300/200

ЧИСТЕЊЕ, ИСПИРАЊЕ И
ИСПИТУВАЊЕ

1

По
завршувањето
на
целосната
монтажа на водоводната мрежа со
целосно затрупани ровови и видно
оставени спојници да се изврши
темелно чистење и испирање под
притисок како и испитување на
мрежата на водонепропусност по сите
техничи прописи

м1

20.00

ВКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЗА ВОДОВОД (ЗА
НАДВОРЕШНИОТ РАЗВОД)
1

ЗЕМЈАНИ РАБОТИ

2

МОНТАЖНИ РАБОТИ

4

ВОДОМЕРНА ШАХТА

5

ЧИСТЕЊЕ, ИСПИРАЊЕ И
ИСПИТУВАЊЕ
ВКУПНО:

3
I
1

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
ЗЕМЈАНИ РАБОТИ
Машиски ископ на земја 3-та
категорија во тесен откоп за ровови со
ширина од 0,60 м1 и длабочина од 0,002,00 м1 со отфрлање на ископаната
земја на 1,00 м1 од ивицата на ровот.

2

Рачно докопување на дното од каналот
према нивелетата од надолжниот
профил со точност +/- 5 см. Со
просечен откоп од 0,05 м3/м1

м3

9.00

м3

0.90

3

Набавка, транспорт и распостилање на
песочна подлога во слојот од 10 см.
Дебелина и по целата ширина на ровот,
во претходно исчистен ров од камења,
жбуње и сл.

м3

1.80

4

Рачно засипување на ровот со
ископаната земја ситна и растресита во
влажна состојба во слоеви 0,20м1 над
горната ивица на цевката со набивање
со рачен набивач од 10 кг.

м3

1.98

5

Машинско целосно засипување на
ровот со ископаната земја во слоеви од
20-30 см. Со набивање до потребна
збиеност
и
со
транспорт
на
преостанатата земја на далечина од
објектот до 5 км. Со распостилање и
планирање
на
истата
према
конфигурацијата на теренот

м3

6.12

ВКУПНО:
II

МОНТАЖНИ РАБОТИ

1

Набавка, транспорт и монтажа на
пластични канализациони цевки во
припремен ров врз песочна подлога (на
должини од олучњак со собирен канал)
со сите потребни фасонски делови и
падовите по проектот. Сите должини по
спецификација за предмер земени се со
10% повеќе. Монтажа на цевките да се
изврШи по пропис со претходно
исчистен жлеб и внесување на гумени
прстени
Ф 125
м1

45.00
ВКУПНО:

III

КОНТРОЛНИ ШАХТИ 110/110
Сите земјани работи се извршени со
ископ на ровови

Бетонирање на бетонска темелна плоча
со МБ 30 со дебелина на плочата д=15
см. Од водонепропуслив бетон, со
додаток на флуидол 2,5% и хидрофоб
0,5/0,5%
Бетонирање на бетонски ѕидови со МБ
30 со дебелина на ѕидовите д=15 см. Од
водонепропуслив бетон со додатокот на
флуидол 2,5% и хидрофоб 0,5% во
двострана оплата према детал и
оставње на отвори за премин на
цевките низ ѕидови
Бетонирање на анкерни и лежишни
блокови од МБ 20 димензии 0,50/0,20
за фиксирање на цевките кон шахтата.

м3

0.18

м3

0.99

м3

0.15

4

Бетонирање на плоча со МБ 30 со
дебелина на плочата д=15 см. Од
водонепропуслив бетон, со додаток на
флуидол 2,5% и хидрофоб 0,5/0,5%

м3

0.13

5

Набавка, транспорт и вградување на
арматура према арматурни детали

кг

127.60

6

Набавка, транспорт и вградување на
пар
лиено железен поклопец Ф600
Изработка и поставување на качувалки пар
од армирано железо Ф20 мм до Л=0,8
м1 заедно со минизирање, боење и
лакирање со мрсна боја.

1.00

1

2

3

7

ВКУПНО за 1 шахта:
ВКУПНО за 2 шахти :
пар

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЗА ДОЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЈА
(НАДВОРЕШЕН РАЗВОД)
1

ЗЕМЈАНИ РАБОТИ

2

МОНТАЖНИ РАБОТИ

3

КОНТРОЛНИ ШАХТИ

5.00

4

ВКУПНО:
ОПШТА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЗА НАДВОРЕШЕН РАЗВОД
1
2
3

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
ВОДОВОД
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
СЕ
ВКУПНО:
ВНАТРЕШЕН РАЗВОД

1
1

2

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
МОНТАЖНИ РАБОТИ
Набавка, транспорт и монтажа на
пластични канализациони цевки ПВЦ КК цевки со сите потребни фасонски
делови
и
соодветни
профили,
монтирани во припремени ровови врз
песочна подлога. Сите должини по
спецификација за предмер земени се со
10% повеќе. Монтажа на цевките да се
изврши по пропис со претходно
исчистен жлеб и внесување на гумени
прстени
Ф110
м1

0.00

Набавка, транспорт и
монтажа на
пластични канализациони цевки (ПВЦ КК) за хоризонтални и вертикални
разводи во објектот со профили по
проектот и штранг шеми, до секое
изливно место, со сите фасонски
делови.
Сите
должини
по
спецификација за предмер земени се
30% повеќе. Видните површини на
цевките во купатилата да се обојат и
прицврстат обујмици.
Ф 50
м1

7.00

Ф 110

м1

15.00

3

4
5

Набавка, транспорт и
монтажа на пар
одливни вентили со сифон и прелив за
кади
Набавка, транспорт и
монтажа на пар
сифон , во се према проектот.
Набавка, транспорт и монтажа на пар
комплет вентилациони глави Ф110-100
монтирани
на
вертикални
канализациони цевки - над кровната
површина

4.00
1.00

ВКУПНО
II

II
6

7

ВОДОВОД
Земени се должини (количини) од
објектот до заедничкиот огранок во
комплексот
МОНТАЖНИ РАБОТИ
Набавка, транспорт и монтажа на ПВЦ
водоводни цевки тип ПЕ (под притисок
од 10 бари) монтирани во припремен
ров, врз песочна подлога со профили и
фасонски делови димензионирани и
специфицирани во проектот
Ф 25
м1
Набавка, транспорт и монтажа на
полипропиленски водоводни цевки до 6
бари притисок плава и бела боја за
хоризонтални и вертикални разводи до
сите изливни места и со потребни
фасонски делови
Ф20
Ф 25
Ф63

м1
м1
м1

0.00

8.00
12.00
5.00
ВКУПНО:

III
8

АРМАТУРИ
Набавка, транспорт и монтажа на
пропусни вентили вградени на сите
изливни места

Ф 20
Ф 25

пар
пар

9

Набавка, транспорт и монтажа на пар
славини со навој - холендер Ф 1/2” на
ѕиден испуст монтирани во кујни и
купатила за приклучок на машини

10

Набавка, транспорт и монтажа на ѕидна пар
туш батерија со фиксна ѕидна шипка и
со подвижен држач за рачен туш,
снабден со ребрасто црево должина
1,50 м1
Набавка, транспорт и монтажа на
пар
комбинирани славини за ладна и топла
вода - ѕидни со подвижен испуст во
кујни
Набавка, транспорт и монтажа на
пар
комбинирани славини за ладна и топла
вода - ѕидни со подвижен испуст во
купатила и санитарни чворови

11

12

13

14

Набавка, транспорт и монтажа на пар
комплет обични славини за умивалници
за ладна вода - ѕиден со подвижен
испуст
Набавка, транспорт и монтажа на
електрични бојлери од 80л. и 10 л
вертикално монтирани со поцинковано
казанче
ЦВ 4 - 80 л.
ЦВ 4 - 10 л.

2.00

4.00

пар
пар
ВКУПНО:

IV
1

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПОЖАРНИ ХИДРАНТИ
Набавка, транспорт и монтажа на
комплет ѕиден пожарен хидрант Ф2”
снабден со азбесно црево должина 15 м.
и затворач Ф 2” сместени во засебна
кутија со посебна ознака за хидрант

пар

2.00

ВКУПНО:
ЗА ВОДОВОД - ВНАТРЕШЕН РАЗВОД
2

МОНТАЖНИ РАБОТИ

3

АРМАТУРИ

4

ПОЖАРНИ ХИДРАНТИ
ВКУПНО:

IV

САНИТАРЕН ПРИБОР

1

Набавка, транспорт и монтажа на пар
мијалници

4.00

2

Набавка, транспорт и
сталак за мијалник

монтажа на пар

4.00

3

Набавка, транспорт и монтажа на WC пар
школки

4.00

4

Набавка, транспорт и монтажа на пар
комплет ниско казанче за вода

4.00

6

Набавка, транспорт и монтажа на пар
полиетерски туш кади, комплет со
арматура за прелив, стандардна бела
боја

7

Набавка, транспорт и монтажа на пар
комплет туш кабина
ВКУПНО:

V
1

САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА
Набавка, транспорт и монтажа на пар
чевртасти сапуњери

4.00

2

Набавка, транспорт и монтажа на пар
комплет држач за хартија

4.00

3

Набавка, транспорт и монтажа на пар
комплет држач за крпи

4

Набавка, транспорт и монтажа на пар
закачалки

5

Набавка, транспорт и монтажа на пар
огледало со пластичен кружен рам

4.00
ВКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЗА ВНАТРЕШЕН РАЗВОД
1
2
3
4

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
ВОДОВОД
САНИТАРЕН ПРИБОР
САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА
ВКУПНО:

СЕ ВКУПНА
ЛАЦИЈА

РЕКАПИТУ

1 НАДВОРЕШЕН РАЗВОД
2 ВНАТРЕШЕН РАЗВОД
ВКУПНО
ПРЕДМЕР
Eлектрична инсталација
Ред
бр.

ОПИС
А. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА

мера

количина

един.
цена

ВКУПНО

1

Испорака на спратни разводни
ормари

2

6
7
8

Испорака на мерен разводен ормар
пар
од два пати декапиран лим со
дебелина 2мм комплет со шини за
развод, нула и заземјување
Испорака на К.П.О. шемиран со
пар
постоља за ножасти осигурачи и 3
ножасти осигурачи НВ оо 125А
Испорака на автоматски осигурачи
пар
40А
63А
20А
16А
6А
Испорака
на
диференцијални
склопки за заштита
ФИД 40/0.5 А
пар
ФИД 63/0.5 А
пар
Испорака на шуко штекер
пар
Испорака на ОГ шуко штекер
пар
Испорака на трофазен штекер
пар

9
10

Испорака на обичен прекинувач
Испорака на сериски прекинувач

пар
пар

12
11

11

Испорака
на
прекинувач
Испорака на дозни

наизменичен

пар

8

Ф 60мм
Ф78мм
Ф100мм
Испорака
на ѕидни вградни лед
светилки за по скали
Испорака на тавански светилки со
опална заштита
Испорака на штекер за РТВ

пар
пар
пар
пар

200
35
30
10

пар

10

пар

13

Испорака
интернет

пар.

15

3

4

5

12

13
14
15
16

на штекер за Телефон и

пар

2

1

1

3
3
28
32
7

1
1
49
27
9

17

Испорака на надградни арматури со
огледален растер со по две лед
светилки 2х0.02 кЊ

пар.

28

18

Испорака на надградни арматури со
огледален растер со по четири лед
светилки 4х0.02 кЊ

пар

24

19

ПП централа

пар

1

20

пар

7

21

Испорака
на
оптичко-димно
детектори
Испорака на рачни јавувачи на пожар

пар

4

22

Испорака на сирени за ПП заштита

пар

3

23

Испорака на кабли со следните
димензии:
РР - У 2 х 1.5мм
РР - У 3 х 1.5мм
РР - У 3 х 2.5мм
РР - У 5 х 2.5мм
РР - У 5 х 10 мм
РР оо А 4х50 мм
Коаксијален кабел за РТВ тип КЕЛ
75/5/173 и КЕЛ 75/4/068
Кабел
за
телефонија
ТК10
(10х8х0,6мм)
Набавка на железна-поцинкована
трака ФеЗн 25х4мм
Набавка
на држачи за трака
ЈУС.ХБ.904

24
25

м'
м'
м'
м'
м'
м
м
м'

200
800
200
250
40
50
400

м'

350

м'

100

пар

10
ВКУПНО

ПРЕДМЕР
електрична инсталација
редбр.

ОПИС

мера

количина

един.
цена

ВКУПНО

А. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА

1

Инвертер клима од 2.5-2.9 књ со
работна температура од -20-+48⁰С

пар

3

2

Инвертер клима од 3.5-4.2 књ со
работна температура од -20-+48⁰С

пар

3

3

Инвертер клима од 5.0-5.5 књ со
работна температура од -20-+48⁰С

пар

1

ВКУПНО

ОПШТ РЕКАПИТУЛАР
За изведување на градежно занатски работи за изградба на
МУЛТИНАМЕНСКИ ОБЈЕКТ СО ИЗЛОЖБЕН ПРОСТОР И БИБЛИОТЕКА
РЕД
БР.
I
II
III
IV

ОПИС
ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ЕЛЕКТРИКА
МАШИНСТВО
Се вкупно

ВКУПНО

6. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
ПЛАН СО МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И МИТИГАЦИЈА НА НЕГАТИВНИ ИВОТНИ ВНАТРЕШНИ
ВЛИЈАНИЕ ОД АКТИВНОСТИ НА ПРОЕКТОТ

1:

А. ПЛАН ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Проектни активности
• Целосна
реконструкција
и
адаптација
во
мултинаменски
објект со изложбен
простор
и
библиотека
(Реконструкција на
постоечката дрвена
кровна конструкција
и покривка /
Санирање на дрвената
меѓукатна
конструкција со
изработка на
армирано бетонски
слој/Замена на
постоечките подни
облоги/Термичка
изолација на

Потенцијално
Степен на
влијание
влијание
a) Мерките
за Локално/кратко
заштита
на трајно/мало
здравјето
и
безбедноста
при
работа (OH&S)
Возможни
негативни влијанија
врз здравјето на
работниците и
жителите поради:
- Небезбеден
почеток
на
градежните работи
- Повреди
при
минувањето
во
близина
на
градежната
локација
- Отстапувања од
мерките
за

Олеснителни мерки кои се предлагаат

Одговорно лице

Обележување на градежната локација
• Изведувач
• Обезбедување на соодветни ленти и
Понудувач
знаци за предупредување
• Надзорен орган
• Преземање на мерки за заштита на • Општински
здравјето и безбедноста на работниците:
кадар
а) Безбедносни мерки како што се:
оградување на локацијата, користење на
соодветна заштитна облека и опрема од
страна на вработените, б) Да се одржува
добро ниво на лична хигиена - на самата
градежна локација да има објекти кои ќе
може да се користат за перење, чистење;
в ) Здравствена заштита – опрема за
прва помош и медицински услуги на
градежната локација; г) Да се
спроведуваат постапките за итни случаи
и давање прва помош за било каква
повреда која ќе настане во текот на
градежните работи
• Околината (паркот се наоѓа во близина
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Проектни активности
зградата/Замена на
старата
столарија/Изградба на
санитарни
јазли/Реновирање на
салата за различни
културни настани)

Потенцијално
влијание
заштита
и
безбедност
при
работа
- Отстапувања од
мерките
за
заштита
и
безбедност
на
околината
б) Квалитет на
воздухот Прашината
може да настане како
резултат од
отстранувањето на
кровната конструкција,
старите прозорци и
врати, движењето на
возилата и ракувањето
со материјалите
(бетонот и термичката
изолација). Возилата и
опремата за изградба
исто така
придонесуваат за
загадување на воздухот
в) Ракување со отпад
Може
да
настанат
негативни влијанија врз
животната средина и
здравјето како резултат
на
несоодветно
ракување со различните

Степен на
влијание

Олеснителни мерки кои се предлагаат

•

•

Локално/кратко
трајно/мало

•
•

Локално/кратко •
трајно/мало
•

Одговорно лице

на општинската зграда) треба да се
одржува во чиста состојба, без фрлање
на отпад
Старата столарија треба привремено да
се постави на безбедно место каде ќе
нема пристап за неовластени лица
Градежните материјали треба да се • Изведувач
чуваат на соодветни обележани места и
Понудувач
треба да бидат покриени за да се намали • Надзорен орган
изложеноста на прашина
• Општински
Треба да се обезбеди место за
кадар
паркирање на транспортните возила и
градежните машини
Ограничување на брзината на возилата
на градежната локација

Важна е подготовката на План за ракување • Изведувач
со
отпадот
на
почетокот
на
Понудувач
подготвителните работи
• Надзорен орган
Планот за ракување со отпадот треба да • Општински
вклучува:
кадар
• Идентификација на различните видови
на отпад кои може да се создадат на

Проектни активности

Потенцијално
влијание
видови на отпад

Степен на
влијание

Олеснителни мерки кои се предлагаат
•
•
•

•

•

•

•

локацијата
Класификација на различните видови на
отпад во согласност со државната Листа
за отпад (Службен весник бр. 100/05)
Утврдување и поделба на опасниот од
неопасниот отпад
Главниот отпад (кој не е во голема
количина) треба да се класифицира
според Поглавјето за отпад број 17
„Отпад при изградба и уривање “ со
кодекс за отпад 17 01 - Отпад од бетон,
тули, 17 09 04 - Мешан отпад од
градежна локација, 17 04 11 – Отпад од
електрични кабли
Може да се најде мала количина на
цврст
комунален
отпад
(храна,
пијалаци) како и отпад од пакување
(хартија, шишиња, стакло итн.)
Комплетирање на Годишниот извештај
за ракување со неопасен отпад од страна
на Градоначалникот на Могила и
известување до Министерството за
животна
средина
и
просторно
планирање
Треба да се потпише договор со
компанијата за собирање и транспорт на
отпадот до депонијата Меленци во
близина на Битола
Градежниот отпад треба навремено да
се отстрани од градежната локација
зашто општинската зграда се наоѓа во

Одговорно лице

• Администрација
на
локалната
самоуправа
• Изведувач
Понудувач
• Надзорен орган
• Општински
кадар

Проектни активности

• Оперативна фаза

Потенцијално
влијание

Степен на
влијание

Олеснителни мерки кои се предлагаат

близина на училиштето, болницата и
аптеката во село Могила
• Материјалите треба да бидат покриени
во текот на транспортот за да се избегне
фрлање на отпад
• Палењето на градежен отпад треба да
биде забрането
• Првата селекција треба да се изврши
според видовите на отпад: PET
шишиња, хартија, батерии и стакло
• Старата столарија треба да се складира
на соодветно место, да се покрие и
обележи „не отворај“ се до нивниот
транспорт до социјално загрозените
лица
• Не се очекуваат негативни влијанија врз животната средина

Одговорно лице

План за набљудување на животната средина
Кој
параметар
ќе се
набљудува?

Каде ќе се
набљудува
параметарот?

Како ќе се
набљудува
параметар
от?

Кога ќе се
набљудува
параметарот
(интервал на
мерење)?

Зошто ќе се
набљудува
параметарот?

Трошок
Изградба

Функција

Одговорност
Изградба на
Мултифункц
ионален
објект

Проектна фаза: Започнување со реконструкцијата (обележување на градежната локација околу зградата на општинската
администрација)
Примена на Околу зградата Визуелна
На почетокот на
За да се намалат
Изведувач –
мерките за
на општинската проверка
градежните работи ризиците по
Понудувач /
заштита и
администрација
(првиот ден)
здравјето и
Надзорен
безбедност
Секој работен ден
безбедноста орган /
на
во текот на
механички
Општински
околината
проектните
повреди на
кадар
активности
жителите од село
Могила
Мерките за
На локацијата
Визуелна
Секој работен ден
За да се намалат
Изведувач –
заштита на
проверка
во текот на
ризиците по
Понудувач /
здравјето и
проектните
здравјето и
Надзорен
безбедноста
активности
безбедноста на
орган /
при работа
работниците
Општински
(OH&S) кои
кадар
се
однесуваат
на
градежните
работници
на
локацијата
Проектна фаза „Изградба на мултинаменски објект со изложбен простор и библиотека во Могила “

Функција
на
Мултифу
нкционал
ен објект

Кој
параметар
ќе се
набљудува?

Каде ќе се
набљудува
параметарот?

Како ќе се
набљудува
параметар
от?

Кога ќе се
набљудува
параметарот
(интервал на
мерење)?

Зошто ќе се
набљудува
параметарот?

Првична
селекција на
отпадот кој
се создава
на
локацијата

На локацијата

Преглед на
документа
цијата –
утврдувањ
е на видот
на отпад
според
Листата на
отпад
Визуелно
набљудува
ње и увид
во
транспорт
ните и
листите за
отпад на
подизведу
вачот

На почетокот на
работата

За да се оддели
опасниот од
неопасниот отпад
како и инертниот
од
биоразградливиот
отпад

Изведувач –
Понудувач /
Надзорен
орган /
Општински
кадар

Редовно после
собирањето и
транспортот на
цврстиот отпад
секој ден

За да не се остава
отпад на
локацијата со што
ќе се избегне
влијанието врз
околината и
здравјето на
жителите од село
Могила

Преглед на
документа
цијата –
Утврдувањ
е на
листата за

По извршувањето
на собирањето,
транспортот и
привременото и
конечното
отстранување на

За да се подобри
ракувањето со
отпадот на локално
и државно ниво
За да се биде во
согласност со

Изведувач –
Понудувач
кој треба да
потпише
договор со
лиценцирана
компанија за
собирање,
транспорт и
отстранувањ
е на цврст
отпад
Градоначалн
ик на
Општина
Могила /
Министерст
во за

Собирање,
На и околу
транспорт и локацијата
конечно
отстранувањ
е на
цврстиот
отпад

Комплетира
н годишен
извештај за
собирање,
транспорт и
отстранувањ

Администрација
на локалната
самоуправа Општина
Могила

Трошок
Изградба

Функција

Одговорност
Изградба на
Мултифункц
ионален
објект

Функција
на
Мултифу
нкционал
ен објект

Кој
параметар
ќе се
набљудува?
е на отпадот

Каде ќе се
набљудува
параметарот?

Како ќе се
набљудува
параметар
от?

Кога ќе се
набљудува
параметарот
(интервал на
мерење)?

Зошто ќе се
набљудува
параметарот?

отпад

отпадот

државните
законски
регулативи

Трошок
Изградба

Функција

Одговорност
Изградба на
Мултифункц
ионален
објект
животна
средина и
просторно
планирање

Функција
на
Мултифу
нкционал
ен објект

Табела 2: ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ

Кој

Трошок
Изградба Работа

Одговорност
Конструктивна
Оперативна фаза
фаза на проектот на проектот

Проектна активност: Подготвителни активности/Расчистување и обележување на проектната локација за Изградба

на мултинаменски објект со изложбен

параметар ќе се
следи?

Каде
Како
ќе се следи
ќе се следи
параметарот? параметарот?

Кога
ќе се следи
параметарот
(фреквенција на
мерења)?

Зошто
ќе се следи
параметарот?

простор и библиотека во Могила “
Мерки за безбедност
на
работниците,вработе
ните
лица
во
постоечкиот објект

Околу
проектната
локација)

Проектна активност: Изградба
Идентификација и
сепарација на опасен
од неопасен отпад

Визуелни
проверки и
известување
на
одговорните
лица
од
Општина
Могила

На почетокот на
градежните
активности
(првиот ден) со
фокус
на
прелиминарните
мерки

Да се спречат ризици
по
здравјето
и
безбедноста
–
механички повреди и
безбеден пристап до
градилиштето

Изведувач
Понудувач

-

Надзор
Инспектор
за
животна средина

на мултинаменски објект со изложбен простор и библиотека во Могила “

Во близина на
проектната
локација

Визуелни
проверки и
известување
на
општинските
овластени
лица

За време на
конструктивната
фаза на проектот

Да се избегне
одложување на отпад
на градската
депонијата

Изведувач Понудувач
Надзор
Инспектор за
комунални
работи од
општината

1

Кој
параметар ќе се
следи?

Каде
Како
ќе се следи
ќе се следи
параметарот? параметарот?

Пополнет Годишен
извештај за собирање,
транспорт и
депонирање на
отпадот

Администрациј
ата на
локалната
самоуправа

Преглед на
документациј
а – Листа за
идентификув
ање на
отпадот

Депонирање на
генериран отпад на
определената
локација

На определена
локација

Визуелни
проверки на
депонијата

Ниво на бучава

Во близина на
Мултинаменск
иот објект

Набљудување
на нивото на
бучава dB (А)
со соодветна
опрема

До Основното
Училиште

Кога
ќе се следи
параметарот
(фреквенција на
мерења)?

Зошто
ќе се следи
параметарот?

По завршување
на собирањето,
транспортот и
привременото и
конечното
депонирање на
отпадот
За време на
градежните
активности
(еднаш неделно)

За да се подобри
постапувањето со
отпадот на локално и
државно ниво
За усогласување со
националните правни
барања
За да се обезбеди
добар еколошки статус
на реките, да се спречи
дополнително
загадување на истите и
да се обезбеди
соодветно управување
со отпадот
За да се утврди дали
нивото на бучава е
над/под дозволеното
ниво на бучава за
проектната локации

Редовно, во
текот на
градежните
активности,
преку посети на
проектната
локација, во
согласност со
националната
законска
регулатива а во
случај на
поплаки од
граѓаните

Трошок
Изградба Работа

Одговорност
Конструктивна
Оперативна фаза
фаза на проектот на проектот

Градоначалник на
Општина Могила
Директор на ЈКП
„Пела Хигиена“ –
Општина Могила
Изведувач Понудувач
Надзор

Изведувач –
Понудувач
Компанија
овластена да
врши мерења на
нивото на бучава
ангажирана од
страна на
Изведувачот
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Општи услови од договорот
A. Општи одредби
1. Дефиниции

1.1

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

2.1

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

2.2

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

2.3

Документите кои го формираат Договорот ќе бидат толкувани според следниот
ред на приоритет
(а) Договор,
(б) Писмо за прифаќање,
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(в) Понуда на Изведувачот,
(г) Посебни услови од Договор,
(д) Општи услови од Договор, вклучувајќи прилози
(ѓ) Спецификации,
(е) Цртежи,
(ж) Предмер21, и
(з) било кој друг документ наведен во ПУД како дел од Договорот.
3. Јазик и
закон

3.1

4. Одлуки на
менаџерот
на проектот

4.1

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

5. Делегирање

5.1

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

6. Комуникаци 6.1
ја

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

7. Подизведува 7.1
ње

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

8. Други
изведувачи

Изведувачот ќе соработува и ќе ја дели Локацијата со други изведувачи, јавни
институции и претпријатија, и Работодавачот помеѓу датумите дадени во

21

Јазикот на Договорот и законот според кој се раководи Договорот се утврдени
во ПУД.
3.2 Во текот на извршувањето на договорот, Изведувачот ќе ги почитува забраните
за увоз на стоки и услуги во земјата на Работодавачот кога
(a) според законската регулатива, земјата на Заемопримачот забранува трговски
односи со таа земја; или
(b) во согласност со одлуката на Советот за безбедност на Обединетите нации во
Поглавје VII од Повелбата на Обединетите нации, земјата на Заемопримачот
забранува секаков увоз на стоки од таа земја, или било какви исплати кон лица
или субјект во таа земја.

8.1

Во договори со севкупна сума, избриете го „Предмер пресметка“ и заменете го со „Распоред на
активности“
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распоредот на други изведувачи, според даденото во ПУД. Исто така,
Изведувачот за нив ќе ги обезбеди средствата и услугите според опишаното во
Распоредот. Работодавачот може да го модифицира Распоредот на други
изведувачи и ќе го извести Изведувачот за какви било модификации кои биле
направени.
9. Кадар и
опрема

9.1

Изведувачот ќе го ангажира клучниот кадар и ќе ја употребува опремата
назначена во Понудата за извршување на Работите или ќе ангажира друг кадар
одобрен од страна на менаџерот на проектот. Менаџерот на проектот ќе одобри
замена на дел од кадарот и опремата само доколку нивните релевантни
квалификации и способности се во голема мера еднакви или подобри од оние
на кадарот наведен во Понудата.

9.2

Доколку менаџерот на проектот побара од Изведувачот да отстрани некое лице
кое е дел од кадарот или работната сила на Изведувачот наведувајќи ги
причините, Изведувачот ќе се осигура дека лицето ќе ја напушти Локацијата во
рок од седум дена и нема да има понатамошна врска со работата поврзана со
Договорот.

9.3

Доколку Работодавачот, Менаџерот на проектот или Изведувачот утврдат дека
вработено лице кај Изведувачот е вмешано во постапка на корупција, измама,
тајна, принудна или опструктивна постапка во текот на извршувањето на
работите, тоа лице ќе биде отстрането во согласност со горенаведената
клаузула 9.2.

10. Ризици на
Работодавач
от и
Изведувачот

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

11. Ризици на
Работодавач
от

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

(b)

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

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

(ii)

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

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

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

13. Осигурувањ
е

13.1 Изведувачот ќе обезбеди во име на Работодавачот и Изведувачот, осигурително
покритие од Датумот на започнување до крајот на Периодот на отстранување
грешки во вредност утврдена во ПУД за следните настани кои се должат на
ризиците на Изведувачот:
(a) загуба или оштетување на Работите, Постројките и Материјалите;
(b) загуба или оштетување на Опремата;
(c) загуба или оштетување на сопственоста (освен за Работите, Постројките,
Материјалите и Опремата) во врска со Договорот; и
(d) лична повреда или смрт.
13.2 Полисите и потврдите за осигурување ќе бидат испорачани од страна на
Изведувачот до менаџерот на проектот на одобрување од страна на менаџерот
на проектот пред Датумот на започнување. Целото тоа осигурување ќе се
употреби за да може да се исплати компензација во видот и пропорциите на
валутите кои се потребни да се поправи загубата или штетата која е направена.
13.3 Доколку Изведувачот не ги обезбеди потребните полиси и потврди,
Работодавачот може да го наплати осигурувањето кое го обезбедил
Изведувачот и да ги надомести премиите кои Работодавачот ги платил од
исплатите кои треба да ги плати Изведувачот, или ако ниту една исплата не е
доспеана, исплатата на премиите ќе претставува долг.
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13.4 Нема да се прават измени на условите за осигурување без одобрение од
менаџерот на проектот.
13.5 Двете страни ќе ги почитуваат сите услови на осигурителните полиси.
14. Извештаи од 14.1 Изведувачот ќе ги земе во предвид сите Извештаи од истражувања на
истражувањ
локацијата кои се дадени во ПУД, надополнети со други информации достапни
а на
до Изведувачот.
локацијата
15. Изведба на
работите од
Изведувачот

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

16. Работите
кои ќе бидат
завршени до
Предвидени
от датум на
завршување

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

17. Одобрение
од
менаџерот
на проектот

17.1 Изведувачот ќе ги достави Спецификациите и Цртежите кои ги прикажуваат
предложените Подготвителни работи до менаџерот на проектот за одобрување.
17.2 Изведувачот ќе биде одговорен за проектирање на Подготвителните работи.
17.3 Одобрението од менаџерот на проектот нема да ја измени одговорноста на
Изведувачот за проектирање на Подготвителните работи.
17.4 Изведувачот ќе обезбеди одобрение од трето лице за проектирањето на
Подготвителните работи доколку тоа е потребно.
17.5 Сите Цртежи изготвени од страна на Изведувачот за извршување на
подготвителните или трајните работи се предмет на претходно одобрување од
страна на менаџерот на проектот пред нивната употреба.

18. Безбедност и 18.1 Изведувачот ќе биде одговорен за безбедноста на сите активности на
заштита на
локацијата.
животната
18.2 Изведувачот ќе ги преземе сите потребни чекори за заштита на животната
средина
средина (и внатре и надвор од градежната локација) и да ги ограничи штетите и
непријатноста кон луѓето и имотот кои произлегуваат од загадување, бучава и
други резултати од неговата работа.
19. Откритија

19.1 Се што ќе биде откриено на локација а е од историски или друг интерес или пак
од значителна вредност ќе биде во сопственост на Работодавачот. Изведувачот
ќе го извести менаџерот на проектот за таквите откритија и ќе постапи со
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истите во согласност со инструкциите на менаџерот на проектот.
20. Достапност
20.1 Работодавачот ќе обезбеди достапност на локацијата и сите нејзини делови на
на
Изведувачот. Доколку не е дадена достапност на дел од локацијата до денот
локацијата
утврден во ПУД, ќе се смета дека Работодавачот го одложил започнувањето на
соодветни активности и ова ќе биде Случај за компензација.
21. Пристап до
локацијата

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

22. Инструкции
, инспекции
и ревизија

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

23. Назначувањ
е на
Пресудувач

23.1 Пресудувачот го именуваат заеднички Работодавачот и Изведувачот кога
Работодавачот ќе го издаде Писмото за прифаќање. Доколку во Писмото за
прифаќање Работодавачот не се согласи со именувањето на Пресудувачот,
Работодавачот ќе побара од Надлежната институција за именување назначена
според ПУД да назначи Пресудувач во рок од 14 дена по добивањето на
барањето.
23.2 Доколку Пресудувачот даде оставка или почине или доколку Работодавачот и
Изведувачот се согласат дека Пресудувачот не дејствува во согласност со
одредбите на Договорот, Работодавачот и Изведувачот ќе назначат нов
Пресудувач. Во случај на несогласување помеѓу Работодавачот и Изведувачот,
Пресудувачот ќе биде назначен во рок од 30 дена од страна на Надлежната
институција за именување назначена според ПУД на барање на која било
страна во рок од 14 дена по добивањето на барањето.
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24.1 Доколку Изведувачот верува дека одлуката донесена од страна на менаџерот на
проектот го надминува овластувањето кое менаџерот на проектот го има во
согласност со Договорот или доколку смета дека одлуката е погрешна,
решението ќе биде испратено до Пресудувачот во рок од 14 дена од
известувањето за одлуката на менаџерот на проектот.
24.2 Пресудувачот ќе даде писмена одлука во рок од 28 дена од добивањето на
известување за спор.
24.3 Пресудувачот ќе биде исплатен по час според стапка прецизирана во ПУД
заедно со дополнителните трошоци прецизирани во ПУД, а сумата ќе биде
подеднакво поделена помеѓу Работодавачот и Изведувачот, без оглед на
одлуката која ќе ја донесе Пресудувачот. Секоја страна може да ја предаде
одлуката на Пресудувачот на Арбитер во рок од 28 дена од донесувањето на
писмената одлука. Доколку ниту една страна не го предаде спорот на
арбитража во рок од споменатите 28 дена, одлуката на Пресудувачот ќе биде
финална и обврзувачка.
24.4 Арбитражата ќе биде спроведена во согласност со процедурите за арбитража
издадени од страна на именуваната институција на местото прецизирано во
ПУД.

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

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

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

28. Забрзување

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

Работодавачот

ги

прифати

предлог

цените

на
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Изведувачот за забрзување, тие ќе бидат инкорпорирани во
Цената на Договорот и ќе се сметаат за Измена.
29. Одложувања
побарани од
менаџерот на
проектот
30. Состаноци на
раководството

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

31.
Навремено
предупредување

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

32. Идентификува
ње на грешки

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

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

34. Поправка на
грешки

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

35. Непоправени
грешки

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

36. Цена на
Договорот

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

37. Промени на
цената на
договорот

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

38. Измени

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

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

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

42. Случаи за
компензација

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

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

44. Валути

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

45. Усогласување
на цена

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

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

47. Утврдена
оштета

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

48. Бонус

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

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

50. Гаранции

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

51. Дневна работа

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

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

53. Завршување

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

54. Преземање

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

55. Финална
сметка

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

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

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

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

59. Сопственост

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

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

61.1 Во случај Банката да го суспендира Заемот или Кредитот на
Работодавачот, од кој е направен дел од исплатите за
Изведувачот:
(а) Работодавачот е должен да го извести Изведувачот за таквата
суспензија во рок од 7 дена од добивањето на известување за
суспензијата од банката.
(б) Доколку Изведувачот не добие доспеани суми во рок од 28 дена
за исплата според под-клаузула 40.1, Изведувачот може веднаш
да издаде известување за прекинување со рок од 14 дена.
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ДОПОЛНУВАЊЕ А
НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ
Политика на Банката – постапки на измама и корупција
Упатство за набавка на добра, работи и неконсултантски услуги во рамки на IBRD
заеми и IDA кредити & грантови од страна на Заемопримачи на Светска Банка од
јануари 2011 година:
“Измама и корупција:
1.16 Банката бара од Заемопримачите (вклучувајќи ги корисниците на заеми од Банката),
како и од понудувачите, набавувачите, изведувачите и нивните претставници,
подизведувачите, консултантите, вршителите на услуги или добавувачите како и
останатиот персонал да ги следат највисоките етички стандарди во текот на
набавката и извршувањето на договори финансирани од Банката22. Во поглед на ова
Банката:
(a)

22

23

24

25

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

„постапка на корупција” се однесува на понудување, примање или
барање, директно или индиректно на било каква работа од вредност за да
се влијае врз работата на друга страна;23

(ii)

„постапка на измама” се однесува на погрешно претставување или
испуштање на факти со кое целно или не се наведува страната да верува
дека ќе има финансиска или друг вид на добивка или дека може да го
избегне извршувањето на обврската;24

(iii)

„тајна постапка” се однесува на план или спогодба помеѓу две или повеќе
страни, креирана за постигнување на несоодветна цел, вклучувајќи и
несоодветно влијание врз дејствата на другата страна;25

Во овој контекст, какви било активности со кои се сака да се постигне неадекватна предност при
постапката за набавка или извршувањето на договорот се сметаат за несоодветни.
„Друга страна" се однесува на јавно службено лице вклучено во постапката за набавка или
извршувањето на договорот. Во овој контекст, "јавно службено лице" вклучува вработени лица во
Светска банка и вработените во други организации кои се дел од носење или разгледување на одлуки за
набавки.
„Страна" се однесува на јавно службено лице; термините „добивка" и „обврска" се однесуваат на
постапката за набавка или извршувањето на договорот; и „погрешно претставување или испуштање на
факти" има за цел да влијае врз постапката за набавка или извршувањето на договорот.
„Страни“ се однесува на учесници во постапката за набавка (вклучувајќи ги и јавните службеници) кои се
обидуваат сами или преку трето лице или субјект кој не учествува во процесот на набавката да ја
поттикнат конкуренцијата или да ги воспостават цените на понудите на вештачко, неконкурентно ниво,
или се запознаени со меѓусебните цени и останатите услови од понудите.
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26
27

(iv)

„принудна постапка” се однесува на повреда или закана со повреда,
директно или индиректно, на лица или нивна сопственост за да се
изврши несоодветно влијание врз дејствата на тие страни;26

(v)

„опструктивна постапка“ се однесува на:
(aa)

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

(bb)

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

(b)

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

(c)

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

(d)

ќе санкционира фирма или поединец, во согласност со процедурите за
санкционирање на Банката27, јавно прогласувајќи ја таа фирма или поединец за
неквалификувани на неодредено или одредено време: (i) за доделување на

„Страна” се однесува на учесник во постапката за набавка или во извршувањето на договорот.
Една фирма или поединец може да бидат прогласени за неквалификувани за да им биде доделен договор
финансиран од Банката после: (i) извршувањето на процедурите на Банката во согласност со
процедурите за санкционирање доколку меѓу другото има: (i) заедничко исклучување договорено со
останати Меѓународни финансиски институции, вклучувајќи и Мултилатерални банки за развој; и преку
спроведување на постапките за административи санкции во постапките за јавна набавка на групацијата
на Светска банка за измама и корупција и (ii) како резултат на привремена суспензија или рана
привремена суспензија во врска со тековни санкциони постапки. Види фуснота 14 и став 8 од Амандман
1 на овие Упатства.
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договор финансиран од Банката, и (ii) за да биде номинирана28;
(e)

28

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

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

Финансиската институција е: Светска банка

ОУД 1.1 (s)

Работодавач е Општина Могила

ОУД 1.1 (v)

Предвидениот датум на завршување за целосната работа ќе биде:
01.10.2020 година

ОУД 1.1 (y)

Менаџер на проектот е Клара Тодоровска – д.и.а.

ОУД 1.1 (aa)

Градежната локација се наоѓа во Могила

ОУД 1.1 (dd) Датумот на започнување ќе биде 14 дена од потпишување на договорот
ОУД 1.1 (hh) „Изградба на мултинаменски објект со изложбен простор и библиотека во
Могила “
ОУД 1.1 (ii)

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

ОУД 2.2

Завршување по сегменти: нема примена

ОУД 2.3(i)

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

ОУД 3.1

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

ОУД 5.1

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

ОУД 8.1

Ангажирање на други изведувачи: Нема примена

ОУД 9.1

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

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

ОУД 13.1

ОУД 14.1

Минималните износи за осигурување ќе бидат:
(a)

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

(b)

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

(c)

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

(d)

за лична повреда или смрт:
(i)

на вработени на Изведувачот: 25,000.00 ЕУР

(ii)

на други лица: 25,000.00 ЕУР.

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

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

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

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

ОУД 23.1 &
ОУД 23.2
ОУД 24.3

Надлежна институција за именување на Пресудувач: Општина Могила

ОУД 24.4

Институција чии што процедури за арбитража ќе се користат: во
согласност со националната легислатива

Надоместок и дополнителни трошоци кои ќе му се исплатат на
Пресудувачот: 1,500.00 MKD.

Местото на арбитража ќе биде: Скопје, Република Северна
Македонија.
Б. Контрола на време

Сегмент VIII – Општи услови од договорот

3-37

ОУД 26.1

Изведувачот ќе поднесе Динамички план за работите за одобрување
во период од 15 дена од датумот на Писмото за прифаќање.

ОУД 26.2

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

ОУД 26.3

Интервалот на ажурирање на Динамичкиот план е 28 дена.
Износот кој може да се задржи во случај на задоцнето доставување на
Динамички план е 10,000.00 EUR.
В. Контрола на квалитет

ОУД 34.1

Периодот за отстранување на грешки е: 365 дена.
Г. Контрола на трошоци

ОУД 38.2

На крајот на 38.2 додадете по првата реченица:
"Изведувачот, исто така, ќе обезбеди информации за сите ризици за
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ЖСЗБСР и влијанија на варијации."
ОУД 40

Додади нова ОУД 40.7:
“40.7 Доколку Изведувачот не извршил или не е во состојба да
изврши одредени обврски во рамките на Договорот кои се
однесуваат на ЖСЗБСР, вредноста на оваа работа или обврска,
согласно проценката на Менаџерот на проектот, може да се
задржи се додека не се изврши работата и обврската и/или
трошоците за исправка или замена, како што е определено од
страна на Менаџерот на проектот, може да се задржат додека не
се заврши поправката или замената. Неизвршувањето го
вклучува, но не се ограничува на следново:
(i) неисполнување на било какви обврски или работи кои се
однесуваат на ЖСЗБСР, опишани во Условите за
изведба на работите кои може да вклучуваат: работа
надвор од границите на локацијата, прекумерна
прашина, неспособност да се одржат јавните патишта
во безбедна употреблива состојба, оштетување на
вегетацијата надвор од локацијата, загадување на
водотеци од масла или седиментација, контаминација
на земјиште, на пр од масла, човечки отпад, оштетување
на археолошки локалитети или културно наследство,
загадување на воздухот како резултат на неовластено и /
или неефикасно согорување;
(ii) нередовно прегледување на ПУЖССР-И и/или негово
ненавремено ажурирање за да се одговори на новите
проблеми кои се јавуваат во овој дел или очекуваните
ризици или влијанија;
(iii) несоодветно спроведување на ПУЖССР-И на пр.
необезбедување на потребната обука;
(iv) немање
соодветни
согласности/дозволи
пред
започнувањето со градежните работите или поврзаните
активности;
(v) неподнесување на извештај за ЖСЗБСР (како што е
наведено во Додаток В) или ненавремено поднесување
на таквите извештаи;
(vi) неисполнување на санацијата како што е наложено од
страна на Надзорот во определениот временски период
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(на пример, санација за решавање на неусогласеност/и).
ОУД 44.1

Валутата на земјата на Работодавачот е: Македонски денари.

ОУД 45.1

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

ОУД 46.1

Износот кој ќе биде задржан ќе биде: 5%.

ОУД 47.1

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

ОУД 48.1

Нема примена

ОУД 49.1

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

ОУД 50.1

На Работодавачот нема да му биде дадена Изведбена гаранција за
животна средина, здравје, безбедност и социјални работи (ЖСЗБСР).
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ОУД 50.1
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Изведбена гаранција - банкарска гаранција: во износ од 10% од
Прифатениот износ на договорот и во истата валута(ии) од
Прифатениот износ на договорот.
Д. Завршување на договорот

ОУД 56.1

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

ОУД 56.2

Износот кој ќе биде задржан доколку не се достави проектот на
изведена состојба и/или прирачниците за работа и одржување до
датумот наведен во ОУД 58.1 е 300,000.00 МКД.

ОУД 57.2 (g)

Максималниот број на денови е: 365 денови.

ОУД 58.1

Процентот кој се однесува на вредноста на незавршената работа,
претставувајќи ги дополнителните трошоци на Работодавачот за
завршување на Работата е 15%.
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Сегмент X - Обрасци на договорот

Овој сегмент содржи обрасци кои откако ќе се пополнат ќе претставуваат составен дел од
договорот. Обрасците на Гаранцијата за извршување на договорот и Гаранцијата за
авансно плаќање, доколку се потребни, ќе бидат пополнети само од страна на успешниот
Понудувач после доделувањето на Договорот.

Табела со обрасци
Писмо за прифаќање ...................................................................................................................... 2
Договор .............................................................................................................................................. 4
Гаранција за извршување на договорот ..................................................................................... 6
Гаранција за авансно плаќање ..................................................................................................... 8
Повик за поднесување на понуди............................................................................................... 10
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Писмо за прифаќање
[на меморандум на Работодавачот]
. . . . . . . [датум]. . . . . . .
До: . . . . . . . . . . [име и адреса на Изведувачот] . . . . . . . . . .
Предмет:

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

Ве известуваме дека Вашата Понуда од . . . . [внеси датум] . . . . за извршување на . .
. . . . . . . .[внеси име и идентификациски број на договорот како што се наведени
во Посебните услови од Договорот] . . . . . . . . . . за прифатената договорна цена во
износ од . . . . . . . . .[внеси сума со зборови и бројки и валута], коригирана и
модифицирана во согласност со Инструкциите за Понудувачите е прифатена од
нашата Агенција.
Ве известуваме дека во рок од 28 дена треба да доставите Гаранција за извршување на
договорот и Изведбена гаранција за животна средина, здравје, безбедност и социјални
работи во согласност со Условите од Договорот, притоа користејќи го Образецот за
гаранција за извршување на договорот и Образецот за Изведбена гаранција за животна
средина, здравје, безбедност и социјални работи кој се наоѓа во Сегмент X, Обрасци на
договорот од тендерската документација.
[Изберете една од следните изјави:]
Ние прифаќаме лицето
_______________________________________________________[внеси име на
Пресудувачот на предлог на Понудувачот] да биде назначено за Пресудувач.
[или]
Ние
не
прифаќаме
лицето
____________________________________________________[внеси
име
на
Пресудувачот на предлог на Понудувачот] да биде назначено за Пресудувач и со
испраќање
на
копија
од
Писмото
за
прифаќање
до
__________________________________________________________________________
_____ [внеси го името Надлежната институција за именување], која е Надлежна
институција за именување, бараме таа институција да назначи Пресудувач во
согласност со ИП 43.1 и ОУД 23.1.
Потпис од овластено лице: ........................................................................................................
Име и титула на потписникот: ..................................................................................................
Име на агенцијата: .....................................................................................................................
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Во прилог: Договор
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Договор
ОВОЈ ДОГОВОР е направен на . . . . . .ден од . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . ., помеѓу . . . .
. [име на Работодавачот]. . . . .. . . . . (во понатамошниот текст „Работодавачот“), од
една страна и . . . . . [име на Изведувачот]. . . . .(во понатамошниот текст
Изведувачот“), од друга страна:
Работодавачот бара Работите наведени како . . . . . [име на Договорот]. . . . . да бидат
извршени од страна на Изведувачот и ја прифаќа Понудата на Изведувачот за
извршување и завршување на овие Работи и поправање на било какви грешки кои може
да произлезат од нив и
Работодавачот и Изведувачот се согласуваат на следното:
1. Во овој договор зборовите и изразите ќе го имаат исто значење кое им е назначено во
документите од Договорот.
2. Следните документи ќе го сочинуваат Договорот. Овој Договор ќе биде прв по
важност пред сите останати документи од Договорот.
(a) Писмото за прифаќање;
(b) Понудата на Изведувачот;
(c) Додатоци на договорот ___________(доколку ги има);
(d) Посебните услови од Договорот;
(e) Општите услови од Договорот, вклучувајќи го и Дополнувањето;
(f) Спецификации;
(g) Цртежите;
(h) Предмер-пресметка; и
(i) сите други документи наведени во ПУД кои се составен дел од договорот.
3. Во однос на исплатите кои Работодавачот треба да ги направи во однос на
Изведувачот како што е наведено во овој Договор, Изведувачот се обврзува пред
Работодавачот дека ќе ги изврши работите и ќе ги поправи грешките кои може да
произлезат од нив во согласност со одредбите од Договорот.
4. Работодавачот се обврзува да му ја исплати Договорната цена или друга сума која ќе
треба да се исплати во согласност со одредбите од Договорот на Изведувачот за
извршувањето и завршувањето на Работите и поправката на грешките кои може да
произлезат од нив во време и начин утврден според Договорот.
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ПОТВДУВАМЕ дека страните се согласиле овој Договор да се изврши во
согласност со законите на . . . . . [име на земјата заемодавач]. . . . .на ден,
месец, година како што е назначено погоре.

Потпишан
од:
за и во име на Работодавачот

Потпишан
од:
за и во име на Изведувачот

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

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

1

2

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

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

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

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

(b)

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

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

1

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

____________________
[потпис(и)]
Забелешка: Закосениот текст (вклучувајќи и фусноти) служи при подготовката на
овој образец и ќе биде избришан во конечните документи.
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Внесете го очекуваниот краен рок на периодот за завршување на работите. Работодавачот треба да
земе во предвид дека во случај на продолжување на датумот за завршување на договорот,
Работодавачот треба да побара продолжување на оваа гаранција од Гарантот. Тоа барање треба
биде во пишана форма и да се поднесе пред датумот на истекување на гаранцијата. При
подготовката на гаранцијата, Работодавачот може да го додаде следниот текст на крајот на
претпоследниот параграф: „Гарантот се сложува да изврши еднократно продолжување на оваа
гаранција со времетраење кое нема да надмине [шест месеци][една година] како одговор на писменото
барање од страна на Корисникот, коешто ќе биде доставено до Гарантот пред датумот на
истекување на гаранцијата“.
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Повик за поднесување на понуди
Република Северна Македонија
Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП
MSIP2-NCB-22-20
1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена
во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година
(печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.
1. Република Северна Македонија доби грант средства од Европската комисија во
рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за
реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите
(МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за
плаќања по договор за: „Изградба на мултинаменски објект со изложбен простор
и библиотека во Могила “.
2. Општина Могила ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат
запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат„Изградба на
мултинаменски објект со изложбен простор и библиотека во Могила “
3. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно
наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со
средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е
отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во
тендерската документација.
5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации
на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:
Адреса: Општина Могила, ул.Димче Могилче бр. 106, Могила
Поштенски број: 7216
Држава: Република Македонија
Телефон: +38947296466
Факс: +38947296360
Електронска адреса: mogilaop@t.mk
6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја подигнат
заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена
погоре и по плаќањето на неповратна такса од 2,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде
преку ПП50 образец, на следнава сметка:
Банка: Народна банка на Република Северна Македонија
Број на сметка: 100000000063095
Буџетска корисничка сметка: 747014007063013
Приходно конто: 724125 00
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7. Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се
добие директно од Општина Могила, по доставување на доказ за извршена уплата.
8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 05.03.2020.
Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат
одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на
понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:15ч,
05.03.2020.
9.

Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : 250.000,00 МКД

10.

Општина Могила
Адреса: ул. Димче Могилче бр. 106
Поштенски број: 7216
Архива
Држава: Република Северна Македонија

