ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас:06/2013
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 горната адреса
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:
одржување и поправка на службените возила на Министерството за финансии
II.2) Вид на договорот за јавна набавка:Услуги - Категорија на услуга: бр.1
Услуги за одржување и поправка
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на
работите:
Скопје
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:
Одржувањето и поправката на службените возила задолжително треба да ги опфати следните
видови услуги: автомеханичарски, автоелектричарски,автолимарски, и автолакерски
II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

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

За целиот предмет на набавка

Опис на делот за набавка

1

одржување и поправка на
службените возила на
Министерството за финансии

одржување и поправка на
службените возила од марката
мерцедес

2

одржување и поправка на
службените возила на
Министерството за финансии

одржување и поправка на
службените возила од марката
сеат

3

одржување и поправка на
службените возила на
Министерството за финансии

одржување и поправка на
службените возила од марката
форд

4

одржување и поправка на
службените возила на
Министерството за финансии

одржување и поправка на
службените возила од марката
пежо

5

одржување и поправка на
службените возила на
Министерството за финансии

одржување и поправка на
службените возила од марката
опел

6

одржување и поправка на
службените возила на
Министерството за финансии

одржување и поправка на
службените возила од марката
даеву

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 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:
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
вкупна цена од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката. Поканите за
учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на
првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза
од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата:Не
IV.1.2) Изјава за сериозност:Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот:Не
IV.1.4) Авансно плаќање:Не
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
Документ за регистрирана дејност
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:
извештај за билансот на состојба и податоци од билансот на успех за последната деловна година
заверени од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба и податоци од билансот на
успех, или извадоци од извештајот за билансот на состојба и податоци од билансот на успех во
случаи кога објавувањето на билансите на состојба и успех 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 остварил позитивен финансиски резултат во последната деловна година

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на
економскиот оператор:
• писмено овластување издадено од производителот или од овластениот импортер за сервисирање
на возила од конкретната марка за која се поднесува понудата. Доколку за одделен дел од
предметот на јавната набавка нема ниту една понуда со писмено овластување издадено од
производителот или овластениот импортер за сервисирање за конкретната марка на возило,
договорниот орган го задржува правото да пристапи кон евалуација на доставените понуди
доколку ги исполнуваат во целост останатите услови и барања предвидени во оваа тендерска
документација;
• листа на главни извршени услуги во последните 3 (три) години, со вредности, датуми, купувачикорисници на услуги, со обезбедување на минимум 1 (една) потврда за извршени услуги издадени
од корисниците на услугата или доколку таква потврда не може да се обезбеди од причини вон
контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени услуги;
• изјава за сите сервиси со кои располага во Скопје и надвор од Скопје, со адресни податоци за
сервисите;
• изјава дека располага со магацински простор и дека на залиха има резервни и потрошни делови;
• изјава дека при одржувањето и поправката на возилата ќе вградува оригинални резервни и
потрошни делови увезени од овластен дистрибутер за марката на возило за која ја поднесува
понудата;
• изјава дека за вградените делови ќе достави гарантни листови;
• изјава за обученоста на стручниот и техничкиот кадар кој ќе биде ангажиран за извршување на
услугите - одржување и поправка на моторни возила (сервисирање на возила) од марката за која
економскиот оператор ја поднесува понудата, поткрепена со соодветни докази за острученост
(сертификати, уверенија, овластувања) на стручниот и техничкиот кадар, и список на стручниот и
техничкиот кадар со кои располага; и
• изјава за техничката опременост и потенцијал за капацитетот на сервисот и тоа со податоци за
располагањето со: работни станици, опрема и крупен алат за дијагностицирање и поправка на
возилата, апарат за дијагностицирање на дефекти, комора за автолакерски услуги, софтвер за
компјутерско дијагностицирање на дефекти, како и други податоци за опременоста и потенцијалот
со кои располага.
Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот
оператор:

- да има писмено овластување за сервисирање за конкретната марка на возила издадено од
производителот или овластениот импортер;
- да има извршувано услуги од иста природа како и предметот на набавката во последните 3 (три)
години;
- да располага со минимум еден сервис, односно сервисен центар;
- да располага со магацински простор и залиха на резервни и потрошни делови;
-да има оригинални резервни и потрошни делови од производителот на соодветната марка на
моторното возило;
-да располага со стручен и технички кадар кој ќе биде ангажиран за реализација на предметот на
набавка, од кој најмалку 2 (двајца) да се стручно обучени за поправка и одржување на марката на
возило за која се поднесува понудата; и
-да е технички опремен и да има потенцијал за извршување на предметната услуга со најмалку: 3
работни станици, еден апарат за дијагностицирање на дефекти, комора за автолакерски услуги и
софтвер за компјутерско дијагностицирање на дефекти.
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:

10.12.2013 во 12.00 часот

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 и на следното место:
10.12.2013 во 12.00 часот Место: Скопје
V.5) Дополнителни информации
Понудите се поднесуваат по пошта на следнава адреса: Министерство за финансии, ул.Даме Груев,
бр.14 – Скопје, или лично во писарницата на Министерството за финансии, со адреса на ул. „Св.
Кирил и Методиј“, бр.54, Скопје (поранешна зграда на НИП „Нова Македонија“), со назнака „не
отворај“ и ;Број на оглас 06/2013
V.6) Датум на објава: 20-11-2013

