ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас:09/2012
ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган:Министерство за Финансии
I.1.2) Адреса:ул. Даме Груев бр,14
I.1.3) Град и поштенски код:Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:www.finance.gov.mk
I.1.5) Лице за контакт:Билент МустафоскиАдреса на епошта:bilent.mustafoski@finance.gov.mkТелефон/Факс:02 3106 432/02 3106 711
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:
На следнава адреса
Министерство за финансии ул. "Даме Груев" бр.14 - Скопје, 02/3106-709,
jn_objekt_mf@finance.gov.mk, Тендерската документација може да се подигне на CD, во
просториите на Министерството за финансии на Република Македонија, со адреса на ул. „Мито
Хаџивасилев Јасмин “ – бр.50, Скопје (поранешна НИП „Нова Македонија“), I кат, канц.115
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи-Економија и финансии
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
градење на објектот на Министерството за финансии
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:
центар на град Скопје на ул. „Луј Пастер“, бб (помеѓу улиците „Даме Груев“ и „Луј Пастер“).
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):
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:
изведување на градежни, градежно занаетчиски и инсталатерски работи, и внатрешно и
надворешно уредување на објектот.
Подетален опис на предеметот на набавката е даден во техничките спецификации, а позициите со
бараните количини се дадени во предмерот коj е составен дел на техничките спецификации
II.7) Референтна номенклатура за долелување на договор за јавна набавка (ОПЈН):
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник: 45400000-1
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:
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 за јавна набавка:Најниска цена
III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на
електронски средства?Не
III.5) Дали ќе се користи електронска аукција?Да
Дополнителни информации во врска со електронската аукција:
Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во отворената постапка.
Предмет на електронската аукција е вкупната понудена цена, вклучувајќи ги сите трошоци и
попусти, без данок на додадена вредност. Почетна цена на електронската аукција е најниската
цена од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.
При закажување на електронската аукција, Договорниот орган ќе ги конвертира понудените вкупни
цени во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република
Македонија кој важел 14 (четиринаесет) дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.
Електронската аукција ќе се спроведе со користење на македонскиот денар. По завршувањето на
електронската аукција вкупната цена ќе се конвертира во евра со користење на истиот курс.
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата:Да [1,00%]
IV.1.2) Изјава за сериозност:Не
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот:Да [10,00%]
IV.1.4) Авансно плаќање:Да
IV.1.5) 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
-лиценца „А“ за изведување
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:
извештај за билансот на состојбата и/или биланс на успех заверен од надлежен орган, односно
ревидиран биланс на состојба или извадоци од извештајот за билансот на состојба во случаи кога
објавувањето на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот
оператор е регистриран
Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот
оператор:
Економскиот оператор да има годишен приход од најмалку 10.000.000,00 евра во последните 3
години

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на
економскиот оператор:
-листа за изведени работи – градење на објекти од страна на економскиот оператор во последните
5 години во земјата и странство со податоци за: инвеститорите, површината, катност и локацијата
на изградените објекти, датумите и вредноста на договорите (референтна листа);
-минимум три потврди за изведени градежни или градежно- занаетчиски работи, со задоволително
ниво на квалитет со податоци за вредноста, времето и локацијата на изведените работи, издадени
од страна на поранешни инвеститори во последните 5 години содржани во референтната листа;
-изјава заверена и потпишана од економскиот оператор со приложена листа за стручниот
инженерски кадар кој ќе биде ангажиран за реализација на предметот на набавката наведени со
име и презиме. Кон изјавата да бидат приложени соодветни овластувања за стручните лица што ќе
бидат ангажирани издадени од надлежна институција, образец М1/М2 или потврда од надлежен
орган за лицата вработени кај економскиот оператор-понудувач или изјави од лицата кои не се
вработени кај економскиот оператор, но кои доколку истиот биде избран за најповолен понудувач
се согласни да бидат ангажирани за реализација на договорот и листа на изведени објекти на
стручните лица што ќе бидат ангажирани за реализација на предметот на набавката (со време и
место на изведување) во последните пет години;
- изјава заверена и потпишана од економскиот оператор со која потврдува дека има вработено
лица со профил од точка 2.5.1. алинеја 8 од тендерската документација, со приложување на
образец М1/М2 или потврда од надлежен орган за лицата вработени кај економскиот операторпонудувач
-изјава дека ако биде избран за носител на набавката во фаза на потпишување на договорот ќе
достави список со лични податоци за вкупниот ангажиран високо стручен и технички персонал и
технички органи, особено за контрола на квалитет, без оглед на тоа дали тие непосредно му
припаѓаат на економскиот оператор или не;
-изјава на економскиот оператор според приложениот образец за вкупната техничката опрема
(механизација и опрема) за изведба на објекти од високоградба која економскиот оператор ќе ја
користи при изведувањето на објектот. Со оваа изјава економскиот оператор потврдува дека ги
исполнува условите од потточка 2.5.1., алинеja 9 од тендерската документација.
Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот
оператор:

-Економскиот оператор да има изведено минимум три објекти од високоградба, во последните пет
години, чија вкупна квадратура не е помала од 10.000м2 и со вкупна вредност поголема од
10.000.000 евра.
-Да има високо стручен кадар кој ќе биде ангажиран за реализација на предметот на набавката и
тоа:
-за главен инженер за изведба - раководител на градба - архитект или градежен инженер со
работно искуство над 10 (десет) години и овластување „А” издадено од Комората на овластени
архитекти и инженери на РМ (приложени кон тендерската документација),биографија за истиот
(CV);
-минимум 2 дипломирани инженери архитекти или дипломирани градежени инженери со
овластување „А” издадено од Комората на овластени архитекти и инженери на РМ (приложени кон
тендерската документација), кои ќе бидат назначени/одговорни за изведба на пооделни фази и
биографии за истите (CV);
-минимум 2 дипломирани машински инженери со овластување „А” издадено од Комората на
овластени архитекти и инженери на РМ (приложени кон тендерската документација), кои ќе бидат
одговорни за изведбата на термо-техничките и термо-енергетските инсталации и биографии за
истите (CV);
-минимум 2 дипломирани електро инженери со овластување „А” издадено од Комората на
овластени архитекти и инженери на РМ (приложени кон тендерската документација), кои ќе бидат
одговорни за изведбата на нисконапонските електрични инсталации и биографии за истите (CV);
-минимум 5 дипломирани градежни инженери со овластување „А” издадено од Комората на
овластени архитекти и инженери на РМ (приложени кон тендерската документација), кои ќе бидат
одговорни за изведбата на хидротехничките инсталации и биографија за истите (CV);
-минимум 50 ѕидаротесари, 30 армирачи, 15 бравари, 5 фасадери, 5 водоинсталатери, 10
електричари и 2 кранисти;
-економскиот оператор да располага со следнава опрема и механизација: монтажно скеле со
заштитна мрежа со површина не помала од 10.000 м2, минимум два крана со стрела поголема од 40
метри, минимум два багери со моќност поголема од 100 КW, минимум два вибронабивачи, минимум
пет камиони со носивост поголема од 15 тони, минимум две дигалки со носивост поголема од 25
тони и друга механизација и опрема потребна за реализација на изградба на објектот.
Механизацијата и опремата да биде задолжително на територијата на Република Македонија и
веднаш да може да биде ставена во функција за изградба на објектот. Механизацијата и опремата
задолжително треба да е во сопственост на економскиот оператор или во сопственост на лицата од
кои е поддржан во техничката и професионална способност.
-Главниот инженер за изведба - раководител на градба да бил главен инженер на градба на
минимум 3 (три) изведени објекти/градби од високо градба во последните 5 години во земјата или

странство, а чија површина кумулативно не е помала од 5.000 м2.
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 или пријавите за учество
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до:

30.01.2013 во 12.00 часот

V.3) Период на важност на понудата: 160 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 и на следното место:
30.01.2013 во 12.00 часот Место: Скопје
V.5) Дополнителни информации
Договорниот орган предвидува:посета на локација во деновите 09.01.2013 и 10.01.2013 година, во
11 часот;увид во основниот проект за градење на објектот во деновите 09.01.2013 и 10.01.2013
година, во времето од 13,00 до 16,00 часот; и состанок со економските оператори на ден
16.01.2013 година, во 13,00 часот во просториите на Министерството за финансии, ул.Мито
Хаџивасилев Јасмин бр.50 Скопје.
Јавното отворање ќе одржи во просториите на Министерството за финансии, ул.Мито Хаџивасилев
Јасмин бр.50 Скопје, кат 1, сала за состаноци.
V.6) Датум на објава: 14-12-2012

