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ТЕХНИЧКА ПОМОШ: ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА, ДЕТАЛНИ ПРОЕКТИ СО ТЕХНИЧКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ РЕНОВИРАЊА НА ЗГРАДИ И ТЕХНИЧКА РЕВИЗИЈА 

 
Владата на Република Северна Македонија доби заеми од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка за 
имплементација на Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор. Целите за развој на проектот се: (i) намалување на 
потрошувачката на енергија во општинскиот сектор; и (ii) го поддржуваат развојот и спроведувањето на одржлив механизам 
за финансирање на енергетската ефикасност во јавниот сектор. Проектот има за цел да ги постигне овие цели преку 
овозможување инвестиции во згради во општинска и (централна) влада и употреба на обновливи извори на енергија. Во 
согласност со условите од договорот има намера дел од средствата да ги насочи за обезбедување на техничка помош за 
фонд за развој на енергетска ефикасност. 

Консултантските услуги вклучуваат консултантот да развие детални извештаи за енергетска контрола, да подготви детални 
проекти со технички спецификации за енергетски ефикасни реконструкции во јавните здравствени згради врз основа на 
детални извештаи за енергетска контрола, вклучувајќи архитектонски, градежни, термотехнички, механички и електрични 
фази, технички спецификации, трошоци проценки и пресметки (BoQs) и да поднесе техничка ревизија на деталниот проект. 
Консултантот, исто така, ќе ги идентификува еколошките и социјалните ризици поврзани со планираните работи за 
реконструкција  и ќе подготви планови за управување со животната средина и социјалните работи како  и листи за проверка 
на истите. Подетални информации во однос на потребните квалификации може да се најдат на следниот линк: 
https://finance.gov.mk/proekt_za_energetska_efikasnost/.  

Консултантските услуги се поделени на 3 посебни делови: Лот 1: Скопски регион, Лот 2: Југоисточен, Источен и 
Североисточен регион, Лот 3: Југозападен, Пелагониски и Вардарски регион.  

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: 

Искуство и квалификации на консултантот 

Консултантот треба да биде консултантска фирма со релевантно проектно искуство. Работата треба да ја преземе 
консултантски тим составен од експерти кои ги имаат следните вештини и ингеренции: 

1) Економски и финансиски капацитет на консултантот 

Просечниот годишен обрт на консултантот мора да надмине 600.000 евра за последните 3 финансиски години (2018, 2019 и 
2020 година) 

2) Професионална способност на консултантот 

Критериуми за правни и физички лица: 

- Правното лице мора да поседува важечка лиценца за вршење на енергетска контрола издадена од Министерството за 
економија на Република Северна Македонија. 

- За Лот 1, правното лице мора да поседува важечка лиценца А за проектирање на фирмата издадена од Министерството за 
транспорт и врски на Република Северна Македонија. 

- За Лот 2 и 3, правното лице мора да поседува важечка лиценца Б за проектирање на фирмата издадена од Министерството 
за транспорт и врски на Република Северна Македонија. 

- Најмалку 20 постојани вработени кои работат за консултантот. 

Работата треба да ја преземе консултантски тим составен од експерти со долу потребните вештини и квалификации. Тимот 
ќе се состои од минимум 7 клучни експерти вработени од Консултантот и поддржани од помошен тим од искусни  и 
помлади не-клучни експерти. 

Консултантите може да се здружуваат со други фирми во форма на заедничко вложување или како  под-консултанти за да ги 
подобрат своите квалификации. „Здружението“ може да има форма на заедничко вложување или под-консултантска куќа. 
Во случај на заедничко вложување (ЗВ), сите членови на ЗВ ќе бидат оценети заеднички за целите на кратката листа и ќе 
бидат заеднички и поединечно одговорни за задачите и ќе го потпишат договорот во случај на доделување на заедничкото 

https://finance.gov.mk/proekt_za_energetska_efikasnost/


вложување(ЗВ). Заинтересираните консултанти треба јасно да ја наведат структурата на нивното „здружение“ и должностите 
на партнерите и под-консултантите во нивната апликација. Нејасното изразување на интереси во смисла на „во соработка 
со“ и/или „во врска со“ и слично не може и нема да се земе во предвид за кратката листа. Задржувајќи го еден израз на 
интерес по фирма како принцип, консултантската фирма може да одлучи дали сака да учествува како под-консултант или 
како индивидуален консултант или како партнер во заедничко вложување(ЗВ). Ве молиме имајте предвид дека фирмата ќе 
поднесе само еден израз на интерес во истиот процес на селекција или поединечно како консултант или како партнер во 
заедничко вложување. Ниту една фирма не може да биде под-консултант додека поднесува израз на интереси поединечно 
или како партнер во  заедничко вложување (ЗВ) во истиот процес на селекција. Фирмата, доколку дејствува во својство на 
под-консултант  со кој било консултант или заедничко вложување (ЗВ), може да учествува со повеќе од еден консултант, но 
само во својство на под-консултант. 

Заинтересираните консултанти треба да достават посебни изрази на интерес, јасно да ја идентификуваат задачата (Лот) за  
која се заинтересирани да се натпреваруваат. Секоја од 3-те задачи (3 Лота) наведени погоре ќе биде предмет на посебен 
договор и  затоа, ќе се утврдат 3 различни кратки листи за секоја од задачите. Консултантите кои се заинтересирани и би 
сакале да поднесат израз на интерес за повеќе од еден договор треба да потврдат дека имаат доволно финансиски и 
човечки ресурси за да спроведат повеќе од еден таков договор, и дека за секој различен договор консултантите треба да 
обезбедат во нивниот предлог различни поединци во тимовите за клучниот персонал. 

Дополнителни информации можат да се добијат на адресата којашто е наведена подолу во текот на работното време од 8:30-
16:30 часот, од понеделник до петок. 

Изразувањето на интерес треба да се достави во пишана форма на адресата којашто е наведена подолу (лично, по пошта, или 
e-mail) најдоцна до 4 февруари 2022 година 16:30 часот. 
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