
ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11/2019

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: 02-3118-044/

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:
Одржување на електроенергетски објекти, осветлување и светлосна сигнализација.

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 25.000.000,00

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и
поправка

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 Опис
71000000-8 Архитектурни, градежни, инженерски и инспекциски услуги
50000000-5 Услуги за поправка и одржување

II.8) Дали предметот на набавката е делив: Да



Дел
број Опис на делот за набавка

1 ДЕЛ 1 - Одржување на електроенергетски објекти и осветлување.

2 ДЕЛ 2 - Превентивно одржување на системот за контрола, мониторинг и управување со
осветлувањето.

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

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? Да

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: Не

IV.1.3) Изјава за сериозност: Да

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00 %]

IV.1.5) Авансно плаќање: Не

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

За ДЕЛ 1 - Одржување на електроенергетски објекти и осветлување: Понудувачот треба да поседува
лиценца (А) за изведувач за изведување на градби од прва (I) категорија која ја издава надлежниот
орган во државата согласно Законот за градење (Сл. Весник на РМ бр.130/2009, 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, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 103/16, 132/16 и 35/18) важи за секој од членовите на групата доколку
поднесат понуда како група на економски оператори (ЈВ). Економскиот оператор го докажува
исполнувањето на Способност за вршење на професионална дејност за ДЕЛ 1 - Одржување на
електроенергетски објекти и осветлување со доставување на: - Копија од Документ за регистрирана
дејност и - Копија од Лиценца (А) за изведувач за изведување на градби од прва (I) категорија која ја
издава надлежниот орган во државата, согласно Законот за градење (Сл. Весник на РМ бр. 130/2009,
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, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16, 103/16, 132/16 и 35/18). Економскиот оператор го
докажува исполнувањето на Способност за вршење на професионална дејност за ДЕЛ 2 - Превентивно
одржување на системот за контрола, мониторинг и управување со осветлувањето со доставување на: -
Копија од Документ за регистрирана дејност.

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

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:
За ДЕЛ 1 - Одржување на електроенергетски објекти и осветлување: - Доколку економскиот оператор
има намера одредени елементи од договорот да ги отстапи на Подизведувач, потребно е да се достави
известување за истото.  Успешно искуство во најмалку (1) еден договор поврзан со предметот на
јавната набавка, односно за Одржување на електроенергетски објекти и осветлување со минимална
вредност од 10.000.000,00 ден. во последните три години; а) Персонал  Најмалку 1 (еден) дипломиран
електро инженер со овластување А за изведба од областа на електротехника;  Најмалку 2 (две) лица со
ССС електро насока (електромонтер или електроинсталатер) со извршена обука за работа на висина; 
Најмалку 2 (две) лица со ССС електро насока (електротехничар) со извршена обука за работа на
висина;  Најмалку 2 (две) лица со извршена стручна обука за оператор на дигалка;  Лицата кои се
предложени во персонал за извршување на предметот на договорот потребно е да бидат достапни на
договорниот орган во секое време за цело времетраење на договорот;  За лицата кои се предложени во
персонал потребно е да се спроведени сите барања на Законот за безбедност и здравје при работа. б)
Опрема  2 (две) лесни товарни возила – пикап или транспортер (затворен тип);  2 (две) авто-корпи со
висина на подигање над 13m, за вршење на работи монтажа и поврзување трансформатор на столб,
промена на светилки на канделабри и сл.;  1 (еден) камион со специјална макара за одмотување и
полагање на кабел;  1 (една) машина за ископ на земја – ровокопач;  1 (една) мобилна дигалка -
платформа за вршење на работи во тунели на висина. Економскиот оператор го докажува
исполнувањето на Техничка и професионална способност за ДЕЛ 1 - Одржување на електроенергетски
објекти и осветлување со доставување на: • Известување за елементите на договорот кој економскиот
оператор има намера да ги отстапи на Подизведувач. • За најмалку (1) еден договор поврзан со
предметот на јавната набавка, односно за Одржување на електроенергетски објекти и осветлување со
минимална вредност од 10.000.000,00 ден, во последните три години, потребно е да се достави копија од
Договор, Завршна или Конечна ситуација и Потврда за квалитетно завршена услуга издадена од
Инвеститорот. а) Персонал • За најмалку 1 (еден) дипломиран електро инженер:  копија од доказ за
завршено соодветно образование;  доказ за вработување или соодветен доказ за ангажирање согласно
важечкиот Закон за јавни набавки;  копија од овластување А за изведба од областа на електротехника
издадено од соодветен надлежен орган во државата, согласно со важечкиот Закон за градење (Сл.
Весник на РМ бр. 130/2009, 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, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16, 103/16, 132/16 и 35/18). •



За најмалку 2 (две) лица со ССС електро насока (електромонтер или електроинсталатер):  копија од
доказ за завршено соодветно образование (или доказ за соодветно до-образување според барањата); 
доказ за вработување или соодветен доказ за ангажирање согласно важечкиот закон за јавни набавки;
 Доказ дека лицата се обучени за безбедно извршување на работа на висина. • За најмалку 2 (две) лица
со ССС електро насока (електротехничар):  копија од доказ за завршено соодветно образование (или
доказ за соодветно до-образување според барањата);  доказ за вработување или соодветен доказ за
ангажирање согласно важечкиот Закон за јавни набавки;  Доказ дека лицата се обучени за безбедно
извршување на работа на висина. • За најмалку 2 (две) лица со извршена стручна обука за оператор на
дигалка:  Доказ дека лицата се обучени за безбедно извршување на работа оператор на дигалка. • За
Лицата кои се предложени во персонал за извршување на предметот на договорот кои потребно е да
бидат достапни на договорниот орган во секое време за цело времетраење на договорот потребно е да се
достави:  Изјава на економскиот оператор дека предложените лица за извршување на предметот на
договорот ќе бидат достапни на договорниот орган во секое време за цело времетраење на договорот. •
За лицата кои се предложени во персонал за кои е потребно да се спроведени сите барања на Законот за
безбедност и здравје при работа потребно е да се достави: - Изјава дека се спроведени сите барања на
Законот за безбедност и здравје при работа. б) Опрема • За 2 (две) лесни товарни возила – пикап или
транспортер (затворен тип):  Доказ за сопственост или доказ за обезбеден пристап до истото согласно
член 154 од Законот за јавни набавки и Изјава дека истите се во употреба;  Копија од сообраќајна
дозвола од која може да се утврди дека возилото е со важечка регистрација. • За 2 (две) авто-корпи со
висина на подигање над 13m, за вршење на работи монтажа и поврзување трансформатор на столб,
промена на светилки на канделабри и сл.:  Доказ за сопственост или доказ за обезбеден пристап до
истото согласно член 154 од Законот за јавни набавки и Изјава дека истите се во употреба;  Копија од
сообраќајна дозвола од која може да се утврди дека возилото е со важечка регистрација;  Извештај од
извршено испитување за техничка исправност согласно Законот за техничка инспекција и евидентен
број добиен од техничка инспекција. • За 1 (еден) камион со специјална макара за одмотување и
полагање на кабел:  Доказ за сопственост или доказ за обезбеден пристап до истото согласно член 154
од Законот за јавни набавки и Изјава дека истиот е во употреба;  Копија од сообраќајна дозвола од
која може да се утврди дека возилото е со важечка регистрација; • За 1 (една) машина за ископ на земја
– ровокопач:  Доказ за сопственост или доказ за обезбеден пристап до истото согласно член 154 од
Законот за јавни набавки и Изјава дека истата е во употреба.  Извештај од извршено испитување за
техничка исправност согласно Законот за техничка инспекција и евидентен број добиен од техничка
инспекција. • За 1 (една) мобилна дигалка - платформа за вршење на работи во тунели на висина: 
Доказ за сопственост или доказ за обезбеден пристап до истото согласно член 154 од Законот за јавни
набавки и Изјава дека истата е во употреба;  Извештај од извршено испитување за техничка
исправност согласно Законот за техничка инспекција и евидентен број добиен од техничка инспекција.
За ДЕЛ 2 - Превентивно одржување на системот за контрола, мониторинг и управување со
осветлувањето: - Доколку економскиот оператор има намера одредени елементи од договорот да ги
отстапи на Подизведувач, потребно е да се достави известување за истото.  Успешно искуство во
најмалку 1 (еден) договор за имплементиран Систем за осветлување на патишта (или улици), со кој е
опфатено поставување на уреди за контрола или управување или мониторинг, или нивно раководење,
во последните 3(три) години. а) Персонал  Најмалку 1 (еден) дипломиран електро инженер со
овластување А за изведба од областа на електротехника;  Најмалку 2 (две) лица со ССС електро
насока (електротехничар);  Лицата кои се предложени во персонал за извршување на предметот на
договорот потребно е да бидат достапни на договорниот орган во секое време за цело времетраење на
договорот; б) Опрема  2 (две) лесни товарни возила – пикап или транспортер (затворен тип);
Економскиот оператор го докажува исполнувањето на Техничка и професионална способност за ДЕЛ 2
- Превентивно одржување на системот за контрола, мониторинг и управување со осветлувањето: со
доставување на: • Известување за елементите на договорот кој економскиот оператор има намера да ги
отстапи на Подизведувач. • За најмалку 1 (еден) договор за имплементиран Систем за осветлување на
патишта (или улици), со кој е опфатено поставување на уреди за контрола или управување или
мониторинг, или нивно раководење, во последните 3 (три) години, потребно е да се достави копија од
Договор, Завршна или Конечна ситуација и Потврда за квалитетно завршена услуга издадена од
Инвеститорот. а) Персонал • За најмалку 1 (еден) дипломиран електро инженер:  копија од доказ за
завршено соодветно образование;  доказ за вработување или соодветен доказ за ангажирање согласно
важечкиот Закон за јавни набавки;  копија од овластување А за изведба од областа на електротехника
издадено од соодветен надлежен орган во државата, согласно со важечкиот Закон за градење (Сл.
Весник на РМ бр. 130/2009, 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, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16, 103/16 132/16 и 35/18). •



За најмалку 2 (две) лица со ССС електро насока (електротехничар):  копија од доказ за завршено
соодветно образование (или доказ за соодветно до-образување според барањата);  доказ за
вработување или соодветен доказ за ангажирање согласно важечкиот Закон за јавни набавки; • За
Лицата кои се предложени во персонал за извршување на предметот на договорот кои потребно е да
бидат достапни на договорниот орган во секое време за цело времетраење на договорот потребно е да се
достави:  Изјава на економскиот оператор дека предложените лица за извршување на предметот на
договорот ќе бидат достапни на договорниот орган во секое време за цело времетраење на договорот. б)
Опрема • За 2 (две) лесни товарни возила – пикап или транспортер (затворен тип):  Доказ за
сопственост или доказ за обезбеден пристап до истото согласно член 154 од Законот за јавни набавки и
Изјава дека истите се во употреба;  Копија од сообраќајна дозвола од која може да се утврди дека
возилото е со важечка регистрација.

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.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 09.04.2019 во 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 03.04.2019 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
09.04.2019 во 11:00Место: Јавно претпријатие за државни патишта

V.3) Дополнителни информации Тендерската документација се превзема преку ЕСЈН

V.4) Датум на објава: 19.02.2019

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ


