ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 89/2016

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно претпријатие за државни патишта
I.1.2) Адреса: ул. Даме Груев бр.14
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Жаклина Стефановска-Богдановска Адреса на е-пошта: zaklinab@roads.org.mk
Телефон/Факс: 3118-044/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Поставување на сообраќајна сигнализација и опрема за зголемување на безбедноста на автопатиштата.
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 30.000.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не
II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Даден е во Тендерската документација
II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра
45233294-6
45316200-7

Опис
Инсталација на патна сигнализација
Инсталација на опрема за сигнализација

II.8) Дали предметот на набавката е делив: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 29

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Не
III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? Да
Дополнителни информации во врска со електронската аукција: Дадени се во Тендерската документација

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да
IV.1.2) Гаранција на понудата: Да [2.00 %]
IV.1.3) Изјава за сериозност: Не
IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00 %]
IV.1.5) Авансно плаќање: Да
IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот
(по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за
учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што
економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија
, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:
Документ за регистрирана дејност
- Понудувачот треба да поседува лиценца (А) за изведувач за изведување на градби од прва категорија
која ја издава надлежниот орган во државата согласно Законот за градење (Сл. Весник на РМ бр.130/09,
124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14,
44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16) или за Странските Економски оператори Потврда
издадена од органот надлежен за вршење на работи од областа на уредување на просторот согласно член
42 од Законот за градење (Сл. Весник на РМ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13,
137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и
71/16), важи за секој од членовите на групата доколку поднесат понуда како група на економски
оператори (ЈВ). Економскиот оператор го докажува исполнувањето на условите за Способност за вршење
професионална дејност со доставување на - Копија од Документ за регистрирана дејност. - Копија о
д Лиценца (А) за изведувач за изведување на градби од прва категорија која ја издава надлежниот орган
во државата, согласно Законот за градење (Сл. Весник на РМ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12,

144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15,
30/16, 31/16, 39/16 и 71/16) или за Странските Економски оператори Потврда издадена од органот
надлежен за вршење на работи од областа на уредување на просторот согласно член 42 од Законот за
градење (Сл. Весник на РМ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13,
27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16), важи за
секој од членовите на групата доколку поднесат понуда како група на економски оператори (ЈВ).
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:
- Минимален годишен приход од 30.000.000,00 денари/годишно во последните три години (2013, 2014 и
2015). Економскиот оператор го докажува исполнувањето на условите за Економска и финансиска
состојба со доставување на - Копија од Извештај за билансот на состојбата и податоци од биланс на успех
за 2013, 2014 и 2015 година, заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба или
извадоци од Извештајот за билансот на состојба во случаи кога објавување на билансот на состојба е
пропишано со Закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран. За Странски Понудувач,
доколку не се издава Извештај за билансот на состојбата и податоци од биланс на успех за 2013, 2014 и
2015 година, заверен од надлежен орган, тогаш се доставува копија од Ревизорски извештаи, кои треба да
бидат позитивни и да бидат издадени од странска реномирана институција, регистрирана за вршење на
ревизија. Ревизорските извештаи треба да содржат податоци за вкупното економско работење на
Странскиот Понудувач (за последните три години).
Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:
IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:
- Доколку економскиот оператор има намера одредени елементи од договорот да отстапи на подизведувач,
потребно е да достави известување за истото. - Потребен број на комплетирани договори- Успешн
о искуство во најмалку (1) еден завршен договор за изградба или реконструкција или рехабилитација на
автопатишта или експресни патишта во тек на изминатите (5) пет години со минимална вредност од
30.000.000,00 денари и со кој е опфатено поставување на минимум 10 (десет) км еластична одбојна ограда.
Персонал Клучниот персонал за изведување на работите мора да ги задоволи следните минимални
барања (со назначени објекти) - Раководител на Работите - Главен инженер (1 дипл. градежен инженер), с
о Овластување А за инженер за изведба од градежништво, треба да има најмалку 7 години работно
искуство во градежната дејност, 4 години искуство на проекти (при изградба или реконструкција или
рехабилитација на автопатишта или експресни патишта). -Помошник за бетонски работи (1 дипл.
градежен инженер), со Овластување А за инженер за изведба од градежништвото, треба да има најмалку 5
години работно искуство во градежната дејност, 3 години искуство на проекти (при изградба или
реконструкција или рехабилитација на автопатишта или експресни патишта). Опрема Понудувачот
треба да ја има во сопственост или да има обезбеден пристап до (преку изнајмување, лизинг, договор за
набавка и сл.) клучната опрема, наведена подолу, во полна работна состојба и мора да докаже дека врз
основа на познатите ангажирања, таа ќе биде на располагање за време на реализацијата на предложениот
Договор. За опремата која не е во негова сопственост Понудувачот ќе приложи валидни докази согласно
член 154 од Законот за јавни набавки дека таквата опрема и капацитети му стојат на располагање за
времетраењето на Договорот. Понудувачот треба да поседува или да има осигуран пристап до клучната
опрема (доказ за сопственост и пополнет Формуларот за понудување (9) Опрема и постројки кој е
составен дел на тендерската документација) - Транспортни Средства – камиони (ком. 2) со носивост по
минимум 12 тони, од кои едниот да има дигалка монтирана на возило која служи за утовар и истовар со
минимална носивост на дигалка од 5 тони. - Машина за поставување и инсталација на еластична одбојна
ограда (ком. 2). Економскиот оператор го докажува исполнувањето на условите за Техничка и
професионална способност со доставување на - Известување за елементите на договорот кој економскиот
оператор има намера да ги отстапи на Подизведувач. - За најмалку (1) еден завршен договор за изградба
или реконструкција или рехабилитација на автопатишта или експресни патишта во тек на изминатите
(5) пет години со минимална вредност од 30.000.000,00 денари и со кој е опфатено поставување на
минимум 10 (десет) км еластична одбојна ограда потребно е да се достави копија од Договор, Завршна или
Конечна ситуација и Потврда за квалитетно завршена работа. Персонал - За Раководител на Работите –
копии од Диплома и Овластување А за инженер за изведба од градежништво издадено од соодветен
надлежен орган во државата, согласно со важечкиот Закон за градење (Сл. Весник на РМ бр.130/09,
124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14,
44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16), копија од М1/М2 образец за вработување или
соодветен доказ за ангажирање согласно важечкиот Закон за јавни набавки и пополнет Формуларот за
понудување (8) Резиме за кандидатот кој е составен дел на тендерската документација). - За Помошник за
бетонски работи – копии од Диплома и Овластување А за инженер за изведба од градежништво издадено
од соодветен надлежен орган во државата, согласно со важечкиот Закон за градење (Сл. Весник на РМ
бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14,
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16), копија од М1/М2 образец за
вработување или соодветен доказ за ангажирање согласно важечкиот Закон за јавни набавки и пополнет
Формуларот за понудување (8) Резиме за кандидатот кој е составен дел на тендерската документација).

Опрема - За Транспортни средства – камиони - доказ за сопственост или доказ за обезбеден пристап д
о истите согласно член 154 од Законот за јавните набавки, копија од сообраќајни дозволи со доказ дека
истите се во употреба и Изјава дека истите се со носивост од 12 тони од кои едниот да има дигалка
монтирана на возило која служи за утовар и истовар со минимална носивост на дигалка од 5 тони. - За
Машина за поставување и инсталација на еластична одбојна ограда - доказ за сопственост или доказ за
обезбеден пристап до истата согласно член 154 од Законот за јавните набавки и Изјава дека истата е во
употреба.
Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:
IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:
IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 02.12.2016 во 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 26.11.2016 15:30
V.3) Период на важност на понудата: 90 денови
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите
02.12.2016 во 11:00 часот Место: Јавно претпријатие за државни патишта на 6-ти кат
V.3) Дополнителни информации Тендерска документација се превзема од ЕСЈН
V.4) Датум на објава: 31.10.2016

