ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС

MSIP II-CS-CQ-01-17
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВТОР ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ - (MSIP II)
Договор за заем бр.:8561-МК
ТЕХНИЧКА ПОМОШ: ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ОПШТИНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Владата на Република Македонија - Министерство за финансии има добиено заем од Меѓународната банка за обнова и
развој - Светска банка во износ од 25 милиони евра за имплементација на Вториот проект за подобрување на општинските
услуги (МСИП II) и во согласност со условите од договорот има намера дел од средствата да ги насочи за обезбедување на
техничка помош за општините во Република Македонија при подготовката на документите за оценка на проекти.
Консултантските услуги ("услуги") опфаќаат подготовка на документи за оценка на проектите за општините вклучени во
рамките на МСИП II проектот во согласност со Оперативниот прирачник. Подетални информации во однос на потребните
квалификации може да се најдат на следниот линк: http://www.finance.gov.mk/mk/node/1056.

Министерството за финансии ги повикува квалификуваните консултантски фирми ("консултанти") да искажат интерес за
обезбедување на услуги. Заинтересираните консултанти треба да достават информации со кои ќе докажат дека ги
поседуваат потребните квалификации и релевантно искуство за извршување на услугите. Истите треба да ги исполнуваат
следните критериуми:

(1) Најмалку 7 годишно искуство во полето на подготовка на економски и социјални анализи и анализи за животната
средина;
(2) Најмалку 5 проектни референци во однос на подготовка на физибилити студии за инфраструктурни проекти;
(3) Слични проекти за владини институции, вклучувајќи ја и локалната самоуправа, финансирани од меѓународни
финансиски организации.

Потребно е да се достават одделни информации во однос на секој од зададените критериуми. Во однос на критериум број
(1) потребно е да се поднесе табела во која ќе биде наведено името на проектот, датумот на имплементација, информации
за тоа дали физибилити студијата била целосно подготвена од страна на понудувачот или во соработка со други лица,
контакт лице во однос на референците (име, позиција, електронска адреса и број на телефон, доколку е возможно) - не
повеќе од ½ страница за проект.
Заинтересираните консултанти посебно треба да го земат во предвид став 1.9 од Насоките на Светска банка: Избор и ангажман
на консултанти во рамките на IBRD и IDA кредити и грантови за заемопримачи од Светска банка од јануари 2011 година
(„Насоки за консултанти“) земајќи ја во предвид политиката на Светска банка за конфликт на интереси. Консултантите може да
формираат конзорциум или заедничко вложување со други фирми со цел подобрување на своите квалификации. Консултантот
ќе биде избран во согласност со методот за избор на консултанти назначен во Насоките за консултанти.
Дополнителни информации можат да се добијат на адресата којашто е наведена подолу во текот на работното време од 8:3016:30 часот, од понеделник до петок.
Изразувањето на интерес треба да се достави во електронска форма на адресата којашто е наведена подолу ( по пошта, или по
e-mail) најдоцна до 15 Ноември 2017 година.
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