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Сегмент I – Инструкции за понудувачите
А. Општо
1.

Опис на
понудата

1.1 Во врска со Повикот за поднесување на понуди назначен
во Листата со податоци за понудување (ЛПП),
Работодавачот, како што е назначено во ЛПП ја издава
оваа Тендерска документација за набавка на работи како
што е назначено во Сегмент VII, Услови за изведба на
работите. Насловот, идентификацијата и бројот на лотови
(договори) на оваа набавка се наведени во ЛПП.
1.2 Во оваа Тендерска документација:
(a) терминот “писмено” значи комуникација во писмена
форма со потврда за прием;
(b) со исклучок на местата каде што е поинаку назначено
„еднина” значи „множина” и „ множина” значи „еднина”;
и
(c) “ден” се однесува на календарски ден.

2.

Извор на
средства

2.1 Заемопримачот или Примателот (во понатамошниот текст
“Заемопримач”) како што е дефинирано во ЛПП аплицирал
за финансирање или примил финансиски средства (во
понатамошниот текст “средства”) од Меѓународната банка
за обнова и развој или Меѓународното здружение за развој
(во понатамошниот текст “Банката”) со износ назначен во
ЛПП во врска со проектот назначен во ЛПП.
Заемопримачот има намера да искористи дел од средствата
за оправдани исплати согласно договорот за кој се издава
оваа тендерска документација.
2.2 Исплатите од Банката ќе бидат извршени исклучиво по
барање на Заемопримачот и со одобрение од Банката во
согласност со барањата и условите од Договорот за заем
(или друго финансирање). Договорот за заем (или друго
финансирање) забранува повлекување на средства од
сметката на заемот (или другото финансирање) со цел било
каква исплата на физички лица или правни субјекти или за
увоз на стоки доколку таквата исплата или увоз, според
сознанијата на Банката, е забранета според одлука на
Советот за безбедност на Обединетите Нации наведен во
Поглавје VII од Одредбата на Обединетите Нации. Ниедна
друга страна освен Заемопримачот нема да добие никакво
право од Договорот за заем (или друго финансирање) и нема
да има право на средствата од заемот (или друго
финансирање).

3.

Постапки на

3.1 Банката бара согласност со својата политика во однос на
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измама и
корупција
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постапките на измама и корупција кои се назначени во
Сегмент VI.
3.2 Во согласност со оваа политика, Понудувачите како и
нивните претставници, подизведувачи, консултанти,
вршители на услуги или набавувачи ќе и дозволат на
Банката да ги прегледа нивните сметки, записи и други
документи поврзани со процесот на предквалификација,
поднесувањето на понудатa и изведбата на договорот (во
случај на доделување на договорот) и ќе ги даде истите на
ревизија кај ревизори назначени од Банката.

4.

Квалификувани
понудувачи

4.1 Понудувачот може да биде фирма којашто е приватен
субјект, субјект во државна сопственост – предмет на ИП 4.5
– или комбинација од вакви субјекти во форма на заедничко
вложување (ЗВ) со постоечки договор или со намера да
формираат таков договор поткрепена со Писмо со намера.
Во случај на заедничко вложување, сите страни сносат
заедничка и поединечна одговорност за извршувањето на
договорот во согласност со условите од договорот. ЗВ ќе
назначи свој претставник кој ќе биде овластен да ги врши
сите работи во име на секоја и на сите страни од ЗВ во текот
на тендерската постапка, и доколку договорот е доделен на
ЗВ, во текот на извршувањето на договорот. Доколку не е
поинаку наведено во ЛПП, бројот на страни во ЗВ не е
ограничен.
4.2 Понудувачот не треба да има конфликт на интереси. Сите
Понудувачи кои ќе имаат конфликт на интереси ќе бидат
дисквалификувани. Понудувачот ќе се смета дека има
конфликт на интереси со една или повеќе страни во оваа
тендерска постапка доколку:
(a) директно или индиректно контролира, е под контрола на
или е под заедничка контрола со друг Понудувач; или
(b) добива или добил директна или индиректна парична
помош од друг Понудувач; или
(c) има ист правен претставник со некој друг Понудувач;
или
(d) е поврзан со друг Понудувач, директно или преку трети
лица, со што е во позиција да влијае врз понудата на друг
Понудувач, или врз одлуката на Работодавачот во врска
со оваа тендерска постапка; или
(e) поднел повеќе од една Понуда во оваа тендерска
постапка. Поднесувањето на повеќе од една понуда ќе
резултира со директна дисквалификација на сите понуди
во кои се јавува тој Понудувач. Ова не го ограничува
учеството на подизведувачите во повеќе од една понуда;
или
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(f) некој од неговите партнери биле ангажирани како
консултанти при подготовката на проектот или
техничките спецификации за работите кои се предмет на
понудата; или
(g) некој од неговите партнери се ангажирани (или треба да
бидат ангажирани) од страна на Работодавачот или
Заемопримачот за имплементација на договорот; или
(h) ќе обезбедува стоки, работи, или не-консултантски
услуги кои произлегуваат од или се директно поврзани
со
консултантските
услуги
за
подготовка
и
имплементација на проектот наведени во ЛПП ИП 2.1
коишто биле обезбедени од страна на партнер кој
директно или индиректно контролира, е контролиран од
или е под заедничка контрола со таа фирма; или
(i) има блиски деловни или семејни односи со вработените
лица на Заемопримачот (или на агенцијата за
имплементација на проектот, или на корисник на дел од
заемот), коишто: (i) се директно или индиректно
вклучени во подготовката на тендерската документација
или спецификациите од договорот, и/или процес на
евалуација на понудите за тој договор; или (ii) ќе бидат
вклучени во спроведувањето или надзорот на договорот,
освен ако конфликтот којшто произлегува од таквите
односи е решен на начин прифатлив за Банката во текот
на процесот на набавка и извршување на договорот.
4.3 Понудувачот може да има државјанство на било која земја,
во согласност со ограничувањата наведени во ИП 4.7.
Понудувачот ќе се смета дека има државјанство на една
држава доколку тој е основан, инкорпориран или
регистриран и работи во согласност со одредбите од
законите на таа држава, односно согласно документ за
интеграција (или еквивалентен документ за основање или
здружување) и неговите документи за регистрација. Овој
критериум важи при утврдување на државјанството на
предложените подизведувачи или консултанти за било кој
дел од Договорот, вклучувајќи ги и поврзаните услуги.
4.4 Понудувачот кој е санкциониран од страна на Банката во
согласност со ИП 3.1 и според Одредбите на Банката за
превенција и борба против корупција во проектите кои се
финансирани со IBRD кредити и IDA кредити и грантови
(„Антикорупциски одредби“) нема да може да се
квалификува, да учествува во тендерска постапка ниту да му
биде доделен договор финансиран од страна на Банката или
да има финансиска или друга корист од таков договор во
периодот одреден од страна на Банката. Листата на
исклучени фирми е достапна на електронската адреса
назначена во ЛПП.
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4.5 Фирмите во владина сопственост во државата на
Работодавачот можат да бидат квалификувани само ако
потврдат дека се (i) легално и финансиски автономни, (ii)
функционираат според трговскиот закон и (iii) не се зависна
служба на Работодавачот. За да може да се квалификува,
фирмата или институцијата што е во владина сопственост ќе
потврди со сите документи кои се потребни според Банката,
вклучувајќи повелби или други информации коишто ќе ги
побара Банката дека: (i) е правно лице одделно од Владата
(ii) во моментот не е примател на субвенции или буџетска
поддршка; (iii) работи како и сите трговски претпријатија и
меѓу другото не е должна да го предаде својот вишок на
средства на Владата, може да стекнува права и обврски, да
позајмува средства и да подлежи на исплата на својот долг и
може да прогласи банкрот; и (iv) не учествува во тендерска
постапка за доделување на договор од одделение или
агенција на Владата којашто според законската регулатива
претставува надзорен орган на фирмата или има право да
влијание или да врши контрола врз фирмата или
институцијата.
4.6 Понудувачот нема да биде суспендиран во тендерската
постапка од страна на Работодавачот поради спроведување
на Изјавата која ја гарантира понудата.
4.7 Фирми и поединци може да биде дисквалификувани ако тоа
е наведено во Сегмент V и (а) според законската регулатива,
земјата на Заемопримачот забранува трговски односи со таа
земја, под услов Банка да смета дека таквото исклучување не
ја попречува ефективната конкуренција за набавка на стоки
или ангажирањето на изведувач за работите и потребните
услуги; или (б) во согласност со одлуката на Советот за
безбедност на Обединетите нации во Поглавје VII од
Повелбата на Обединетите нации, земјата на Заемопримачот
забранува секаков увоз на стоки или ангажирање на
изведувач за работите и потребните услуги од таа земја, или
било какви исплати кон лица или субјект во таа земја.
4.8 Понудувачите ќе достават докази за нивната континуирана
квалификуваност задоволителна за Работодавачот, на
разумно барање на Работодавачот.
5.

Прифатливи
материјали,
опрема и услуги

5.1 Материјалите, опремата и услугите кои ќе бидат обезбедени
според Договорот и ќе бидат финансирани од страна на
Банката може да потекнуваат од квалификуваните држави во
согласност со рестрикциите назначени во Сегмент V,
Квалификувани држави и сите трошоци кои ќе произлезат во
согласност со Договорот ќе се ограничат на тие материјали,
опрема и услуги. На барање на Работодавачот, Понудувачот
можеби ќе треба да приложи доказ за потеклото на
материјалите, опремата и услугите.
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Б. Содржина на тендерската документација
6.

Сегменти на
тендерската
документација

6.1 Тендерската документација се состои од Дел 1, 2 и 3 во кои
се вклучени сите сегменти кои се наведени подолу и кои
треба да бидат интерпретирани во согласност со
Дополненијата според ИП 8.
ДЕЛ 1 Тендерска постапка
Сегмент I – Инструкции за понудувачите (ИП)
Сегмент II - Листа со податоци за понудување (ЛПП)
Сегмент III - Критериуми за евалуација и квалификација
Сегмент IV - Обрасци на понудата
Сегмент V - Квалификувани држави
Сегмент VI – Политика на Банката - постапки на измама
и корупција
ДЕЛ 2 Услови за изведба на работите
Сегмент VII – Услови за изведба на работите
ДЕЛ 3 Услови од договорот и обрасци од договорот
Сегмент VIII – Општи услови од договорот (ОУД)
Сегмент IX – Посебни услови од договорот (ПУД)
Сегмент X - Обрасци од договорот
6.2 Повикот за поднесување на понуди кој е објавен од страна
на Работодавачот не претставува дел од тендерската
документација.
6.3 Доколку не се набавени директно од Работодавачот, истиот
не сноси одговорност за комплетноста на документацијата,
одговорите на барањата за појаснување, записникот од
состанокот пред поднесување на понудите (доколку се
одржал), или дополненијата на тендерската документација
во согласност со ИП 8. Во случај на контрадикторност,
валидни се документите кои се набавени директно од
Работодавачот.
6.4 Понудувачот треба да ги провери сите упатства, обрасци,
услови и спецификации кои се наведени во тендерската
документација и заедно со својата Понуда да ги достави сите
информации или документи кои се потребни според
тендерската документација.

7.

Појаснување на
тендерската
документација,
посета на
локацијата,
состанок пред
поднесувањето
на понудите

7.1 Понудувач кој бара објаснување на тендерската
документација може писмено да го извести Работодавачот
на неговата адреса која е прикажана во ЛПП или да ги
постави своите прашања во рамките на состанокот пред
поднесувањето на понудите доколку истиот се организира во
согласност со ИП 7.4. Работодавачот ќе одговори во писмена
форма на кое било барање за објаснување доколку истото е
добиено пред истекот на крајниот рок за поднесување на
понуди, во рамките на периодот којшто е наведен во ЛПП.
Копии од одговорот на Работодавачот ќе се испратат до сите
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што подигнале тендерска документација во согласност со
ИП 6.3, вклучувајќи опис на прашањето, без да се открие
неговиот извор. Доколку е така назначено во ЛПП,
Работодавачот ќе го објави својот одговор на интернет
страницата наведена во ЛПП. Доколку со појаснувањето
дојде до измени на клучни делови од тендерската
документација, Купувачот ќе направи измени на тендерската
документација во согласност со процедурите наведени во
ИП 8 и ИП 22.2.
7.2 Понудувачот на своја одговорност и ризик е поттикнат да ја
посети и прегледа локацијата за изведба и нејзината околина
и да ги прибере сите информации кои може да бидат
неопходни при изготвувањето на Понудата и за склучување
на договор за извршување на Работите. Трошоците за посета
на Локацијата ќе ги сноси Понудувачот.
7.3 На Понудувачот и кој било од неговите вработени или
агенти ќе им биде овозможен пристап од страна на
Работодавачот до просториите и локацијата за потребите на
ваква посета, но само под услов Понудувачот, неговите
вработени и агенти да не бараат одговорност од страна на
Работодавачот, неговите вработени и агенти во случај на
смрт или повреда, исчезнување или оштетување на имотот и
сите други загуба, штети, трошоци како и трошоците кои се
резултат на инспекцијата.
7.4 Се повикува претставник на Понудувачот да учествува на
состанокот пред поднесувањето на понудите доколку тоа е
обезбедено во согласност со ЛПП. Целта на тој состанок ќе
биде да се разјаснат одредени работи и да се даде одговор на
прашањата кои може да ги има во тој момент.
7.5 Понудувачот треба да ги поднесе прашањата на писмено
доколку тоа е возможно и истите треба да ги достави до
Работодавачот не подоцна од една недела пред состанокот.
7.6 Записникот од состанокот пред поднесувањето на понудите
заедно со сите поставени прашања, без притоа да се открива
изворот, како и дадените одговори заедно со сите одговори
кои се подготвени после состанокот, ќе им биде доставен на
сите Понудувачи кои ја подигнале Тендерската
документација во согласност со ИП 6.3. Доколку дојде до
одредени измени на Тендерската документација како
резултат на состанокот пред поднесувањето на понудите,
истите ќе бидат направени од страна на Работодавачот со
дополненија во согласност со ИП 8, а не преку записникот
од состанокот пред поднесувањето на понудите. Доколку
Понудувачот
не
учествува
на
состанокот
пред
поднесувањето на понудите, тоа нема да биде причина за
негова дисквалификација.
8.

Измена на

8.1 Пред

крајниот

рок

за

поднесување

на

понудите,
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Работодавачот може да ја модифицира тендерската
документација преку издавање на дополненија.
8.2 Секое дополнение кое ќе биде издадено ќе биде дел од
тендерската документација и ќе биде писмено соопштено до
сите што подигнале тендерска документација од
Работодавачот во согласност со ИП 6.3. Работодавачот исто
така ќе го објави дополнението на својата интернет страница
во согласност со ИП 7.1.
8.3 За да им се даде на потенцијалните Понудувачи доволно
време за да можат да земат некое такво дополнение во
предвид при изготвување на понудите, Работодавачот може
да го продолжи крајниот рок за поднесување на понудите во
согласност со ИП 22.2.

В. Изготвување на понуди
9.

Трошок за
поднесување на
понудата

9.1 Понудувачот ќе ги сноси сите трошоци поврзани со
изготвувањето и поднесувањето на својата Понуда, а
Купувачот во никој случај нема да биде одговорен или
обврзан за тие трошоци, без разлика на начинот на кој се
води тендерската постапка и на резултатот од неа.

10. Јазик на
понудата

10.1 Понудата како и севкупната кореспонденција и документи
кои ќе ги разменат Понудувачот и Работодавачот ќе бидат на
јазикот прецизиран во ЛПП. Придружните документи и
испечатената литература кои се дел од Понудата може да
бидат на друг јазик доколку со нив се достави и точен
превод на важните делови на јазикот прецизиран во ЛПП и
во овој случај при проценката на понудата во предвид ќе
биде земен преводот.

11. Документи
опфатени во
понудата

11.1 Понудата ќе ги опфати следните документи:
(a) Писмо со понуда, во согласност со ИП 12;
(b) пополнети распореди, во согласност со ИП 12 и 14, како
што е назначено во ЛПП;
(c) Гаранција за понудата или Изјава која ја гарантира
понудата, во согласност со ИП 19.1;
(d) алтернативни понуди,
согласност со ИП 13;

доколку

се

дозволени,

во

(e) писмена потврда со која се овластува потписникот на
Понудата како претставник на Понудувачот, во
согласност со ИП 20.2;
(f) документиран доказ во согласност со ИП 17 со кој се
утврдуваат квалификациите на Понудувачот за
извршување на договорот доколку биде избрана
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неговата понуда;
(g) Техничка понуда во согласност со ИП 16; и
(h) останати документи кои се назначени според ЛПП.
11.2 Освен условите наведени во ИП 11.1, Понудите кои се
поднесени од страна на заедничко вложување ќе содржат и
копија од Договорот за заедничко вложување потпишан од
сите страни. Како алтернатива, може да се поднесе Писмо
со намера за извршување на договор за заедничко
вложување во случај на успешна понуда, кое ќе биде
потпишано од сите страни и ќе се поднесе заедно со
понудата, како и копија од предложениот договор.
11.3 Во Писмото со понудата, Понудувачот ќе даде информации
во однос на сите награди и провизии, доколку ги има, кои
биле или ќе им бидат исплатени на други страни во однос
на Понудата.
12. Писмо со понуда
и распореди

12.1 Писмото со понуда и Распоредите треба да се подготват
користејќи ги обрасците од Сегмент IV, Обрасци на
понудата. Обрасците мора да се пополнат без промена на
текстот и нема да се прифатат замени, освен доколку не се
наведени во ИП 20.2. Сите празни места мора да се пополнат
со потребните информации.

13. Алтернативни
понуди

13.1 Алтернативи нема да бидат земени во предвид, освен ако тоа
не е посебно дозволено во ЛПП.
13.2 Кога е нагласено дека се бараат и алтернативни термини за
завршување на работите, таков формулар ќе биде вклучен
во ЛПП заедно со методот според кој ќе се врши проценката
на различните времиња за завршување на работите.
13.3 Освен доколку е дозволено согласно ИП 13.4 подолу,
Понудувачите кои сакаат да достават техничка алтернатива
на условите наведени во тендерската документација мора
прво да наведат цени за нацртот на Работодавачот како што
е прикажан во тендерската документација и потоа да
достават дополнителни информации за целосна проценка на
алтернативата од страна на Работодавачот, вклучувајќи
цртежи, пресметки, технички спецификации, пресек на цени,
предложена методологија за конструкцијата како и останати
важни детали. Само оние технички алтернативи кои се на
Понудувачот со најниска цена, доколку ги има, и се во
согласност со основните технички услови ќе бидат земени во
предвид од страна на Работодавачот.
13.4 Доколку тоа е наведено во ЛПП, Понудувачите може да
поднесат алтернативни технички решенија за одредени
делови од Работите. Тие делови ќе бидат утврдени во ЛПП
и ќе бидат опишани во Сегмент VII, Услови за изведба на
работите. Методот за проценка ќе биде наведен во Сегмент
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III, Критериуми за евалуација и квалификација.
14. Цени во
понудата и
попусти

14.1 Цените и попустите (вклучувајќи ги сите намалувања на
цените) кои се назначени од страна на Понудувачот во
Писмото со понуда и распоредите ќе бидат во согласност со
барањата кои се назначени подолу.
14.2 Понудувачот ќе поднесе Понуда за сите работи кои се
опишани во ИП 1.1 така што ќе ги пополни цените за сите
делови од Работата утврдени во Сегмент IV, Обрасци на
понудата. Во случај на договор со предмер-пресметка,
Понудувачот ќе ги пополни стапките и цените за сите
делови од Работата опишани во Предмерот. За оние делови
за кои Понудувачот нема да стави стапки и цени тој нема да
биде исплатен од Работодавачот кога тие ќе бидат извршени,
зашто ќе се смета дека тие се вклучени во други стапки и
цени од Предмерот.
14.3 Цената наведена во Писмото со понудата во согласност со
ИП 12.1, ќе биде целосната цена на Понудата и таа нема да
ги вклучува понудените попусти.
14.4 Сите попусти, доколку постојат, како и принципот врз
основа на кој тие ќе се применуваат ќе бидат назначени во
Писмото со понудата во согласност со ИП 12.1.
14.5 Освен доколку не е поинаку наведено во ЛПП и Условите
од договорот, цените кои ќе ги наведе Понудувачот ќе бидат
фиксни. Доколку цените кои ќе ги наведе Понудувачот се
предмет на промени во текот на извршувањето на Договорот
во согласност со одредбите од Условите на договорот,
Понудувачот ќе ја приложи формулата според која ги
направил промените на цените во табелите со податоци за
прилагодување на цените од Сегмент IV, Обрасци на
понудата во согласност со дадените упатства.
14.6 Доколку така е назначено во ИП 1.1, поканата за прибирање
понуди важи за поединечни лотови (договори) или за
комбинација од лотови (пакети). Понудувачите кои сакат да
понудат попуст во случај на добивање на повеќе од еден
Договор, во својата Понуда ќе го назначат попустот којшто
важи за секој пакет или за поединечните Договори во
рамките на пакетот. Намалувањата на цените или попустите
ќе бидат во согласност со ИП 14.4, под услов да бидат
поднесени понуди за сите договори и тие да се отворат во
ист момент.
14.7 Сите даноци, обврски и други давачки кои треба да ги плати
Изведувачот според Договорот или поради која било друга
причина, до 28 дена пред крајниот рок за поднесување на
понуди, ќе бидат вклучени во стапките, цените и вкупната
цена на Понудата поднесена од Понудувачот.
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15. Валути на
понудата и
плаќање

15.1 Валутата на понудата и валутата на исплатите ќе биде како
што е назначено во ЛПП.

16. Документи од
кои се состои
техничката
понуда

16.1 Понудувачот ќе приложи техничка понуда во која ќе биде
вклучена методологијата на работа, опремата, стручниот
кадар, распоредот и сите други информации кои се наведени
во Сегмент IV, Обрасци на понудата доволно темелно за да
може да се утврди дали понудата на Понудувачот е
адекватна за да ги исполни работните задачи и времето на
завршување.

17. Документи со
кои се
утврдуваат
квалификациите
на понудувачот

17.1 За да може да се утврдат квалификациите на Понудувачот за
извршување на Договорот во согласност со Сегмент III,
Критериуми за евалуација и квалификација, Понудувачот ќе
ги поднесе сите информации кои се наведени во соодветните
обрасци од Сегмент IV, Обрасци на понудата.

15.2 НЕМА ПРИМЕНА

17.2 НЕМА ПРИМЕНА
18. Период на
валидност на
понудата

18.1 Понудите ќе бидат валидни во текот на периодот
прецизиран во ЛПП, после крајниот рок за поднесување на
понуди утврден од страна на Работодавачот во согласност со
ИП 22.1. Понудите кои ќе бидат валидни во текот на
пократок период ќе бидат одбиени од страна на
Работодавачот како Понуди кои не одговараат.
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18.2 Во исклучителни случаи, Работодавачот може да побара
понудувачите да го продолжат периодот на валидност на
понудите пред истекот на истиот. Барањето и одговорите на
понудувачите треба да бидат направени во писмена форма.
Доколку се бара Гаранција за понудата во согласност со ИП
19, истата треба да биде продолжена за дваесет и осум (28)
после истекот на продолжениот период на валидност.
Понудувачот може да го одбие барањето без да го изгуби
правото над гаранцијата за Понуда. Понудувачите коишто ќе
го прифатат барањето нема да треба и нема да смеат да
вршат измени на понудата, освен како што е назначено во
ИП 18.3.
18.3 Доколку доделувањето на договорот се одложи во текот на
период којшто надминува педесет и шест (56) дена по
истекувањето на валидноста на првата понуда, цената на
договорот ќе се утврди на следниот начин:
(a) Во случај на договори со фиксна цена, цената на
договорот ќе биде цената од понудата, усогласена
според факторот назначен во ЛПП.
(b) Во случај на договори со усогласување на цените,
нема да се врши усогласување.
(c) Во секој случај, евалуацијата на понудите ќе биде врз
основа на цената на понудите, без да се земат во
предвид корекциите кои се наведени погоре.
19. Гаранција на
понудата

19.1 Понудувачот ќе обезбеди како дел од понудата, Гаранција на
понудата или Изјава која ја гарантира понудата, како што е
наведено во ЛПП, во оригинална форма и во случајот на
Гаранцијата на понудата на износ и во валута наведени во
ЛПП.
19.2 За Изјавата која ја гарантира понудата ќе се користи
образецот којшто е дел од Сегмент IV, Обрасци на
Понудата.
19.3 Доколку е потребно да се достави гаранција за понудата во
согласност со ИП 19.1, гаранцијата за понудата може да
биде во една од следните форми, во зависност од
Понудувачот:
(a)

безусловна гаранција издадена од страна на банка или
финансиска институција;

(b)

неповратно кредитно писмо;

(c)

банкарски или сертифициран чек; или

(d)

некој друг вид на гаранција наведен во ЛПП,

издадени од реномирана институција од квалификувана
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држава. Доколку институцијата која ја издава гаранцијата е
лоцирана надвор од државата на Работодавачот, таа ќе има
соодветна финансиска институција лоцирана во државата на
Работодавачот. Доколку станува збор за банкарска
гаранција, гаранцијата на понудата ќе биде поднесена како
Образец за гаранција на понудата кој се наоѓа во Сегмент
IV, Обрасци од Понудата или друг сличен образец којшто е
одобрен од страна на Работодавачот пред поднесувањето на
понудите. Гаранцијата на понудата ќе остане валидна во
период од дваесет и осум (28) дена после периодот на
валидност на понудите или одреденото продолжување
одредено во согласност со ИП 18.2.
19.4 Доколку во ИП 19.1 е назначена Гаранција на понудата или
Изјава која ја гарантира понудата, секоја Понуда која не
содржи соодветна Гаранција на понудата или Изјава која ја
гарантира понудата ќе биде одбиена од страна на
Работодавачот како Понуда која не одговара.
19.5 Доколку Гаранцијата на понудата е во согласност со ИП
19.1, гаранциите на понудите на неуспешните Понудувачи
ќе бидат вратени колку што е можно побрзо откако ќе се
потпише договорот со успешниот Понудувач и тој ќе ја
достави Гаранцијата за изведба во согласност со ИП 42.
19.6 Гаранцијата на понудата на успешниот Понудувач ќе биде
вратена колку што е можно побрзо откако успешниот
Понудувач ќе го потпише Договорот и ќе достави
гаранцијата за изведба.
19.7 Може да се изгуби право над Гаранцијата за понудата или
Изјавата да биде извршена доколку:
(a) Понудувачот ја повлече својата понуда во текот на
периодот на валидност на понудата прецизиран од
страна на Понудувачот во Писмото со понудата,
одреденото продолжување обезбедено од страна на
Понудувачот; или
(b) доколку успешниот Понудувач не успее да:
(i) го потпише Договорот во согласност со ИП 41;
или
(ii) ја достави бараната гаранција за извршување на
договорот во согласност со ИП 42.
19.8 Гаранцијата за Понуда или Изјавата која ја гарантира
понудата на ЗВ мора да биде во име на ЗВ коешто ја
поднесува понудата. Доколку ЗВ не е законски составено во
време на поднесување на понудите, Гаранцијата за понуда
или Изјавата која ја гарантира понудата ќе бидат во име на
сите идни партнери кои се наведени во Писмото со намера
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наведено во ИП 4.1 и ИП 11.2.
19.9 Доколку не се бара гаранција за понудата според ЛПП и
(a)

доколку Понудувачот ја повлече својата понуда за
време на рокот на валидност на понудата наведен од
страна на Понудувачот во Писмото со понудата, или

(b)

доколку успешниот Понудувач не успее да: го
потпише Договорот во согласност со ИП 41; или да
обезбеди Гаранција за извршување на договорот во
согласност со ИП 42;

Заемопримачот може, доколку тоа е дозволено во ЛПП, да
го дисквалификува Понудувачот за доделување на
договорот од страна на Купувачот за временски период
наведен во ЛПП.
20. Формат и
потпишување на
понудата

20.1 Понудувачот ќе изготви еден оригинал од документите кои
ја сочинуваат Понудата според опишаното во ИП 11 кој ќе
биде јасно обележан како „ОРИГИНАЛ”. Алтернативните
понуди, доколку се дозволени во согласност со ИП 13 ќе
бидат јасно обележани како „АЛТЕРНАТИВНИ”.
Дополнително, Понудувачот ќе поднесе копии од Понудите,
во број прецизиран во ЛПП и јасно ќе ги обележи како
„КОПИИ”. Во случај на несовпаѓање помеѓу нив, валиден е
оригиналот.
20.2 Оригиналот и сите копии од Понудата ќе бидат испечатени
или напишани со трајно мастило и ќе бидат потпишани од
лицето овластено да потпишува во име на Понудувачот.
Овластувањето ќе се состои од писмена потврда во
согласност со наведеното во ЛПП и таа ќе биде во прилог
на Понудата. Името и позицијата на потписниците на
потврдата треба да е испечатено под потписот. Сите страни
на Понудата каде што се вршат измени или промени ќе
бидат потпишани или парафирани од страна на лицето кое ја
потпишува Понудата.
20.3 Во случај кога Понудувачот е ЗВ, Понудата ќе биде
потпишана од страна на овластен претставник на ЗВ во име
на ЗВ, и ќе биде законски обврзувачка за сите страни од ЗВ
во согласност со овластувањето потпишано од страна на
правно овластените претставници.
20.4 Било какви поправки како што се дополнувања, испуштања
или препишувања ќе бидат валидни доколку се потпишани
или парафирани од страна на лицето кое ја потпишува
Понудата.

Г. Поднесување и отворање на понудите
21. Ставање печат и

21.1 Понудувачите ќе ги поднесат оригиналот и секоја копија од
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понудата, вклучувајќи ги и алтернативните понуди доколку
истите се дозволени во согласност со ИП 13, во посебни
затворени пликови коишто треба соодветно да бидат
обележани како „ОРИГИНАЛ“, „АЛТЕРНАТИВНА“ и
„КОПИЈА“. Пликовите со оригиналот и копиите заедно ќе
бидат ставени во еден плик.
21.2 Внатрешните и надворешните пликови треба:
(a) да го носат името и адресата на Понудувачот;
(b) да бидат адресирани до Работодавачот како што е
наведено во ЛПП во согласност со ИП 22.1;
(c) да го носат специфичниот идентификациски број на
тендерот во согласност со ЛПП 1.1; и
(d) да имаат напишано предупредување да не се отвораат
пред прецизираното време и датум за отворање на
Понудите.
21.3 Доколку сите пликови не се запечатени и не се обележани
според горенаведеното, Работодавачот нема да сноси
одговорност за губење или предвремено отворање на
Понудата.

22. Краен рок за
поднесување
понуди

22.1 Понудите ќе бидат доставени до Работодавачот на адресата
и не подоцна од времето и датумот прецизирани во ЛПП.
Доколку така е наведено во ЛПП, Понудувачите ќе имаат
можност да ги поднесат своите понуди по електронски пат.
Понудувачите кои ќе ги поднесат своите понуди по
електронски пат, ќе ги следат упатствата за електронско
поднесување на понуди прецизирани во ЛПП.
22.2 Работодавачот може да го продолжи крајниот рок за
доставување понуди преку издавање на амандман на
тендерската документација во согласност со ИП 8, во кој
случај сите права и должности на Работодавачот и
Понудувачите кои претходно важеле за оригиналниот краен
рок ќе важат за новиот краен рок.

23. Задоцнети
понуди

23.1 Работодавачот нема да ги земе во предвид Понудите кои ќе
пристигнат после крајниот рок за поднесување понуди во
согласност со ИП 22. Секоја Понуда која Работодавачот ќе ја
добие после крајниот рок за поднесување на понуди ќе се
прогласи за задоцнета и како таква ќе биде одбиена и
неотворена ќе се врати до Понудувачот.

24. Повлекување,
замена и
модификација на
понуди

24.1 Понудувачите можат да ги повлечат, заменат или
модифицираат нивните Понуди преку писмено известување
кое ќе биде потпишано од овластено лице, притоа
вклучувајќи ја и копијата од овластувањето во согласност со
ИП 20.2 (не е потребна копија од известувањето за
повлекување на понудата). Во прилог на писменото
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известувањето треба да биде и соодветната замена или
модификација на понудата. Известувањата треба да бидат:
(a)

изготвени и испорачани во согласност со ИП 20 и 21
(не е потребна копија од известувањето за
повлекување на понудата) и надворешните и
внатрешните пликови треба јасно да бидат обележани
со
„ПОВЛЕКУВАЊЕ”,
„ЗАМЕНА”,
или
„МОДИФИКАЦИЈА;” и

(b)

примени од страна на Работодавачот пред истекот на
крајниот рок за поднесување на понуди во согласност
со ИП 22.

24.2 Понудите за кои ќе се поднесе известување за повлекување
во согласност со ИП 24.1 ќе му бидат вратени на
Понудувачот неотворени.
24.3 Понудите не може да бидат повлечени, заменети или
модифицирани во периодот помеѓу крајниот рок за
поднесување на понудите и истекувањето на периодот на
валидност на Понудите прецизиран од страна на
Понудувачот во Писмото со понудата или одреденото
продолжување.
25. Отворање на
понуди

25.1 Со исклучок на случаите наведени во ИП 23 и ИП 24, во
согласност со ИП 25.3 Работодавачот ќе изврши јавно
отворање и читање на сите понуди кои пристигнале на
адресата, датумот и времето прецизирани во ЛПП, во
присуство на претставници на Понудувачите и сите останати
кои одлучиле да присуствуваат. Сите процедури за отворање
на понуди потребни при одобрување на електронско
понудување во согласност со ИП 22.1 ќе бидат прецизирани
во ЛПП.
25.2 Пликовите обележани со „ПОВЛЕКУВАЊЕ” први ќе бидат
отворени и прочитани, а пликовите со нивните понуди нема
да бидат отворени, туку ќе бидат вратени до Понудувачот.
Нема да се дозволи повлекување на оние понуди за кои не
постои адекватно овластување со известувањето за
повлекување на понудата кое ќе се прочита при отворањето
на понудите. Потоа ќе бидат отворени и прочитани
пликовите обележани со „ЗАМЕНА“ и истите ќе служат
како замена за соодветните понуди, а заменетите понуди
нема да бидат отворени и истите ќе му се вратат на
Понудувачот. Нема да се дозволи замена на понудите
доколку не постои адекватно овластување со известувањето
за замена на понудата кое ќе се прочита при отворањето на
понудите. Пликовите обележани со „МОДИФИКАЦИЈА“ ќе
бидат отворени и прочитани со соодветната понуда. Нема да
се дозволи модификација на понудите доколку не постои
адекватно овластување со известувањето за модификација на
понудата кое ќе се прочита при отворањето на понудите.
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Само оние понуди кои ќе бидат отворени и прочитани на
отворањето на понудите ќе бидат земени во предвид за
понатамошно разгледување.
25.3 Сите останати пликови ќе се отвораат еден по еден при што
ќе се читаат: имињата на Понудувачите и дали има
модификација; вкупните цени на Понудите, по лотови
(договори) доколку ги има, вклучувајќи ги сите попусти или
алтернативни понуди; присуство или отсуство на Гаранција
на понудата или Изјава која ја гарантира понудата, доколку е
потребно и сите други детали кои Работодавачот ги смета за
важни. Само оние попусти и алтернативни понуди кои ќе
бидат прочитани на отворањето на понудите ќе бидат земени
во предвид за понатамошно разгледување. Писмото со
понудата и Предмер пресметката ќе бидат парафирани од
страна на претставниците на Работодавачот кои
присуствуваат на отворањето на понудите на оној начин што
е наведен во ЛПП. Работодавачот нема да дискутира околу
понудите и нема да врши одбивање на понуди (со исклучок
на оние кои се задоцнети, во согласност со ИП 23.1).
25.4 Работодавачот ќе изготви записник за отворањето на
понудите, вклучувајќи ги следните информации: името на
понудувачот и дали постои повлекување, заменување или
модификација; Цената на Понудата по лотови (договори)
доколку ги има, вклучувајќи ги и попустите и
алтернативните понуди; присуство или отсуство на
Гаранција на понудата доколку истата била побарана.
Присутните претставници на Понудувачите ќе го потпишат
записникот. Доколку некој претставник на Понудувачите не
го потпише записникот, содржината и стапувањето во сила
на записникот остануваат валидни. Копија од записникот ќе
биде доставена до Понудувачите.

Д. Евалуација и споредба на понуди
26. Доверливост

26.1 Информациите кои се поврзани со евалуацијата на понудите
и предлозите за доделување на договор нема да бидат
соопштени пред Понудувачите или кои било други луѓе кои
не се официјално поврзани со таквиот процес се до објавата
за Доделувањето на договорот во согласност со ИП 40.
26.2 Било кој обид од страна на Понудувачот да влијае врз
работодавачот во текот на процесот на евалуација на
Понудите или врз одлуката за доделување на договорот
може да резултира со одбивање на таа Понуда.
26.3 Без оглед на ИП 26.2, од времето на отворање на понудите
до доделувањето на договорот, доколку кој било Понудувач
сака да контактира со Работодавачот за било каква работа
поврзана со тендерската постапка, тоа треба да го направи во
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писмена форма.
27. Појаснување на
понуди

27.1 За да се помогне во прегледувањето, евалуацијата,
споредбата и квалификацијата на Понудите, Работодавачот
може, на сопствена дискреција, да побара од Понудувачот
појаснување на Понудата давајќи му адекватно време за
одговор. Доколку појаснувањата кои Понудувачот ќе ги
поднесе не претставуваат одговор на барање од страна на
Работодавачот, тие нема да бидат земени во предвид.
Барањето за појаснување и одговорот треба да бидат во
писмена форма. Нема да се бара, нуди или дозволи измена
на цената или замена на Понудата освен ако тоа не се бара за
да се потврди поправка на аритметички грешки откриени од
страна на Работодавачот при евалуацијата на понудите во
согласност со ИП 31.
27.2 Доколку Понудувачот не достави појаснување на својата
понуда до датумот и времето назначени во барањето за
појаснување на Работодавачот, неговата понуда може да
биде одбиена.

28. Девијации,
ограничувања и
пропусти

28.1 Во текот на проценката на понудите ќе важат следните
дефиниции:
(a) Девијација“ е отстапка од условите прецизирани во
тендерската документација;
(b) „Ограничување“ е поставување на ограничувања или
нецелосно прифаќање на условите прецизирани во
тендерската документација; и
(c) „Пропуст“е неподнесување на дел или на целосните
информации
или
документи
прецизирани
во
тендерската документација.

29. Утврдување на
соодветност

29.1 Утврдувањето на соодветноста на понудата Купувачот ќе ја
направи врз основа на содржината на понудата според
назнаките во ИП 11.
29.2 Суштински соодветна е онаа Понуда која е усогласена со
сите барања од тендерската документација, без материјална
девијација, ограничувања или пропусти. Материјални
девијации, ограничувања или пропусти се оние кои:
(a)

доколку бидат прифатени:
(i) на значителен начин влијаат врз обемот, квалитетот
или изведбата на стоките и поврзаните услуги
наведени во Договорот; или
(ii) кои на некој начин, недоследен на тендерската
документација, ги ограничува правата на
Работодавачот или должностите на Понудувачот
утврдени со Договорот; или
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(b)

чие
поправање
неправедно
ќе
влијае
врз
конкурентската позиција на другите понудувачи кои
имаат соодветни понуди.

29.3 Работодавачот ќе ги испита техничките аспекти на понудите
поднесени во согласност со ИП 16, посебно на Техничката
понуда, за да утврди дали се исполнети сите барања од
Сегмент VII, Услови за изведба на работите без било какви
материјални девијации, ограничувања или пропусти.
29.4 Доколку Понудата е суштински несоодветна во однос на
условите од Тендерската документација, истата ќе биде
одбиена од страна на Работодавачот и не може да биде
направена соодветна преку корекции на материјалните
девијации, ограничувања или пропусти.
30. Несогласувања,
грешки и
недостатоци

30.1 Доколку Понудата е значително соодветна, Работодавачот
може да се откаже од било какви несогласувања во
Понудата.
30.2 Доколку Понудата е значително соодветна, Работодавачот
може да побара од Понудувачот да ги поднесе потребните
информации или документација во разумен временски
период, со цел да ги поправи нематеријалните
несогласувања во Понудата поврзани со условите од
документацијата. Тоа нема да биде поврзано со ниеден
аспект на цената на Понудата. Неможноста на Понудувачот
да го исполни барањето може да резултира со одбивање на
Понудата.
30.3 Под услов понудата да е значително соодветна,
Работодавачот
ќе
ги
поправи
квантитативните
нематеријални несогласувања во врска со Цената на
понудата. За таа цел, Цената на понудата може да се
приспособи, само за споредба, за да ја одрази цената на
компонента која недостасува или е неусогласена.
Прилагодувањето ќе се изврши со користење на методи
наведени во Сегмент III, Критериуми за евалуација и
квалификација.

31. Поправање на
аритметички
грешки

31.1 Доколку Понудите се суштински соодветни, Работодавачот
ќе ги поправи аритметичките грешки според следното:
(a) само кај договорите со единечни цени доколку има
разлика помеѓу единечната цена и вкупната сума
добиена преку помножување на единечната цена и
количината, дадената единечна цена ќе преовладува,
а вкупната сума ќе биде поправена освен ако според
Работодавачот постои очигледно грешно запишана
децимална запирка кај единечната цена, во којшто
случај ќе преовладува вкупната сума, а единечната
цена ќе биде поправена.
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(b) доколку има грешка кај вкупната сума која е резултат
на собирање или одземање на меѓу-износи ќе
преовладуваат сумите назначени во меѓу-изностите, а
вкупната сума ќе биде поправена; и
(c) доколку има разлика помеѓу сумите изразени со
бројки и со зборови ќе преовладуваат сумите
напишани со зборови, освен кога сумите изразени со
зборови се резултат на аритметичка грешка во којшто
случај ќе преовладува сумата изразена со бројки во
согласност со (а) и (b) погоре.
31.2 Од Понудувачите ќе биде побарано да ги прифатат
корекциите на аритметичките грешки. Доколку не ги
прифатат корекциите во согласност со 31.1, нивните понуди
ќе бидат одбиени.
32. Конвертирање во НЕМА ПРИМЕНА
единствена
валута
33. Повластување за
домашни
понудувачи

НЕМА ПРИМЕНА

34. Подизведувачи

34.1 Освен доколку не е поинаку наведено во ЛПП, Работодавачот
нема намера да го додели извршувањето на одредени делови
од работите на подизведувачи кои се однапред избрани од
страна на Работодавачот.
34.2 Работодавачот може да дозволи ангажирање на
подизведувачи за одредени специфични делови од работите,
како што е наведено во Сегмент III. Кога ангажирањето на
подизведувачи е дозволено од страна на Работодавачот,
специјализираното искуство на подзведувачот ќе се земе во
предвид при евалуацијата на понудите. Во Сегмент III се
опишани
критериумите
за
квалификација
на
подизведувачите.
34.3 Понудувачите може да предложат ангажирање на
подизведувачи за целосната вредност на договорот или за
толкав дел од работите колку што е наведено во ЛПП.

35. Евалуација на
понуди

35.1 Работодавачот ќе ги користи критериумите и методологиите
наведени во оваа клаузула. Други критериуми и
методологии за оценување не се дозволени.
35.2 При евалуацијата на понудите Работодавачот ќе го земе во
предвид следното:
(a) цената на понудата, со исклучок на провизионите
суми и провизиите доколку ги има за непредвидени
трошоци во Предмерот за договор со предмер-
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пресметка, вклучувајќи ја и дневната работа1, каде
што цените се конкурентни;
(b) прилагодување на цената за корекција
аритметичките грешки во согласност со ИП 31.1;

на

(c) усогласувања на цените поради попусти понудени во
согласност со ИП 14.4;
(d) нема примена
(e) прилагодување на цената поради неусогласеноста
според ИП 30.3;
(f) дополнителните фактори за проценка се назначени во
Сегмент III, Критериуми за евалуација и
квалификација;
35.3 Проценетото влијание на било какви услови за усогласување
на цените според Условите од Договорот во текот на
периодот на имплементација на Договорот нема да биде
земено во предвид при евалуацијата на понудата.
35.4 Доколку оваа Тендерска документација им дозволува на
Понудувачите да наведат одделни цени за различни лотови
(договори), методологијата за да се утврди најниската цена
на договорната комбинација, вклучувајќи какви било
попусти понудени во писмото со понудата е наведена во
Сегмент III, Критериуми за евалуација и квалификација.
35.5 Доколку понудата за договор со предмер-пресметка што
резултира во Понуда со најниска цена е сериозно
неурамнотежена, со значително висока или ниска цена
според мислењето на Работодавачот, Работодавачот може да
побара од Понудувачот да достави детален приказ на цената
за одредени или за сите позиции од Предмерот, за да се
прикаже внатрешна конзистентност на тие цени со
градежните методи и предложениот распоред. По оценката
на цената, земајќи ги во предвид распоредот на исплатите на
договорот, Работодавачот може да побара зголемување на
износот на Гаранцијата за извршување на договорот на
сметка на Понудувачот до ниво доволно за да се заштити
Работодавачот од финансиска загуба во случај на
неисполнување на обврските на успешниот понудувач
според Договорот.
1

Дневна работа е работата која се изведува во согласност со инструкциите на менаџерот на
проектот и која се исплаќа врз основа на работното време на работниците, употребата на
материјали и опрема од страна на Изведувачот според цените дадени во понудата. За да може да
се изврши конкурентна евалуација на дневната работа во понудите, Работодавачот мора да
наведете количини за поединечни ставки за кои ќе се пресметува дневна работа (на пример,
одреден број на возачи на трактор-денови, или тонови на Портланд цемент), кои ќе се помножат
со цените дадени од страна на Изведувачот и ќе бидат вклучени во вкупната цена на понудата.
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36. Споредба на
понуди

36.1 Работодавачот ќе ги споредува оние понуди кои се
потврдени за суштински соодветни во согласност со ИП 35.2
за да ја утврди понудата со најниска цена.

37. Квалификации
на понудувачот

37.1 Работодавачот треба да утврди дали Понудувачот кој е
избран бидејќи ја поднел понудата која значително одговора
и е со најниска цена ги исполнува критериумите наведени во
Сегмент III, Критериуми за евалуација и квалификација.
37.2 Утврдувањето ќе се направи врз основа на испитувањето на
документите за квалификација на Понудувачот кои тој ги
поднел во согласност со ИП 17.1.
37.3 Потврдно утврдување на квалификациите ќе биде предуслов
за доделување на Договорот на Понудувачот. Негативна
определба ќе резултира со дисквалификација на понудата
при што Работодавачот ќе премине на следната понуда со
најниска цена за да направи слично утврдување на
квалификациите на тој Понудувач за извршување на
договорот на задоволително ниво.

38. Право на
работодавачот да
прифати или
одбие било која
понуда или да ги
одбие сите
понуди

38.1 Работодавачот има право да прифати или одбие било која
понуда, да ја поништи тендерската процедура и да ги одбие
сите понуди во било кој момент пред доделувањето на
договорот, без да сноси било каква одговорност во однос на
Понудувачите. Во случај на поништување, сите поднесени
понуди, посебно гаранциите на понудите ќе им бидат
вратени на Понудувачите.

Ѓ. Доделување на договор
39. Критериуми за
доделување

39.1 Во согласност со ИП 37.1, Работодавачот ќе го додели
Договорот на Понудувачот чија Понуда претставува понуда
со најниска цена и која е суштински соодветна на
Тендерската документација доколку Понудувачот е
квалификуван задоволително да го изврши договорот.

40. Известување за
доделување на
договорот

40.1 Пред истекувањето на Периодот на валидност на понудата,
Работодавачот писмено ќе го извести Понудувачот чија
понуда била прифатена со испраќање на Писмо за
прифаќање кое е дел од Обрасците од договорот. Исто така
Работодавачот ќе ги извести сите останати Понудувачи за
резултатите од постапката и ќе ги објави резултатите на
UNDB идентификувајќи ја понудата и броевите на лотовите
(договорите) и следните информации:
(i) име на секој понудувач кој поднел понуда;
(ii) цени на понудите како што биле прочитани на
отворањето на понудите;
(iii) име и евалуирани цени на секоја понуда која била

Сегмент I –Инструкции за понудувачите

1-26

евалуирана;
(iv) име на понудувачите чии понуди биле одбиени и
причините за нивно одбивање; и
(v) име на понудувачот кој победил и цената која ја понудил,
како и времетраењето и краток опис на доделениот договор.
40.2 Се до подготовката и извршувањето на официјалниот
договор, известувањето за доделување на договорот ќе
претставува законски важечки Договор.
40.3 Работодавачот навреме писмено ќе им одговори на сите
неуспешни Понудувачи кои после објавувањето на
доделувањето на договорот, во согласност со ИП 40.1,
писмено бараат од Работодавачот да им објасни зошто
нивната понуда не била одобрена.
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41.1 После известувањето, Работодавачот ќе му го испрати
Договорот на успешниот Понудувач.
41.2 Во рок од дваесет и осум (28) дена од добивањето на
Договорот, успешниот Понудувач треба да го потпише,
архивира и врати договорот до Работодавачот.

42. Гаранција за
извршување на
договорот

42.1 Во рок од дваесет и осум (28) дена после добивањето на
известувањето за доделување на
договорот од
Работодавачот, успешниот Понудувач ќе достави Гаранција
за извршување на договорот во согласност со ИП 35.5,
користејќи го Образецот за гаранцијата за извршување на
договорот од Сегмент X, Обрасци од договорот или некој
друг образец кој ќе биде прифатлив за Работодавачот.
42.2 Доколку успешниот Понудувач не успее да ја достави
горенаведената Гаранција за извршување на договорот или
не го потпише Договорот, тоа ќе претставува доволна основа
за поништување на доделувањето на договорот и
активирање на Гаранцијата на понудата. Во тој случај,
Работодавачот може да го додели договор на вториот
Понудувач со најниска цена чијашто Понуда е суштински
соодветна и за којшто Работодавачот утврдил дека е
квалификуван задоволително да го изврши договорот.

43. Пресудувач

43.1 Работодавачот го предлага лицето наведено во ЛПП за
назначен Пресудувач во согласност со Договорот, со
хонорар по час според утврденото во ЛПП, плус
надоместливите трошоци. Во случај Понудувачот да не се
согласува со овој предлог, тоа треба да го наведе во својата
Понуда. Доколку во Писмото за прифаќање Работодавачот
не се согласил со именувањето на Пресудувачот, тој ќе
побара од Надлежната институција за именување назначена
според Посебните услови од договорот (ПУД) и во
согласност со клаузулата 23.1 од Општите услови од
договорот (ОУД) да го назначи Пресудувачот.

1-29

Сегмент II – Листа со податоци за понудување (ЛПП)
ИП 1.1

A. Вовед
Бројот на Повикот за поднесување на понуди е: MSIP-IPA- NCB-019-16
Работодавач е: Општина Градско

ИП 1.1

Името на тендерската постапка е: Изградба на дел од локален пат за
село Кочилари , Изградба на улици во село Градско, Изградба на
улица 1 во село Виничани со партерно уредување на централно
подрачје во село Виничани, замена на уличното осветлување со
натриумови светилки во Општина Градско .
Идентификацискиот број на тендерската постапка е: MSIP-IPA- NCB019-16

Бројот и идентификацијата на лотови во оваа тендерска постапка е:
нема примена
ИП 2.1

Позајмувач е: Република Македонија, Министерство за финансии

ИП 2.1

Името на Проектот е: Проект за подобрување на општинските услуги
- MSIP

ИП 2.1

Износ на заем или финансиски договор: ЕУР 14.647.500,00

ИП 4.1

Максималниот број на страни во ЗВ може да биде: 3

ИП 4.4

Листа на дисквалификувани фирми и лица за учество во проектите на
Светска банка е достапна на http://www.worldbank.org/debarr
Б. Тендерска документација

ИП 7.1

Министерство за финансии – Проект за подобрување на општинските
услуги
До: Г-н Александар Најдовски
Адреса: Ул. Даме Груев бр. 12
Спрат IV, канцеларија бр. 12
Град: Скопје
Поштенски број: 1000
Телефон: ++389 2 3255735
Факс: ++389 2 3255736
Држава: Република Македонија
Електронска e-mail адреса: аleksandar.najdovski@finance.gov.mk
Барањата за појаснување треба да се достават до Работодавачот не
подоцна од: не подоцна од 14 дена пред отворање на понудите.

ИП 7.1

Интернет страница: http://www.finance.gov.mk/node/3916

1-30

ИП 7.4

Сегмент III – Критериуми за евалуација и квалификација

Состанокот пред поднесувањето на понудите нема да се одржи.
Посета на локацијата организирана од страна на Работодавачот нема
да се одржи.
В. Изготвување на понуди

ИП 10.1

Јазикот на понудата е: Македонски јазик.
Целосната коресподенција ќе биде на македонски јазик.
Јазикот на којшто може да се преведат придружните документи и
испечатената литература е наведен погоре.

ИП 11.1 (b)

Следните распореди ќе бидат поднесени заедно со понудата:
(a) Писмо со понуда;
(b) Пополнети распореди во согласност со ИП 12 и 14 или како
што е назначено во ЛПП;
(c) Гаранција за понудата;
(d) Писмена потврда со која се овластува потписникот на
Понудата како претставник на Понудувачот во согласност со
ИП 20.2;
(e) документиран доказ во согласност со ИП 17 со кој се
утврдуваат квалификациите на Понудувачот за исполнување
на договорот;
(f) Техничка понуда во согласност со ИП 16;
(g) Во случај кога понудата ја поднесува заедничко вложување
(ЗВ), договор за формирање на ЗВ или писмо со намерата за
формирање на ЗВ, вклучувајќи и нацрт договор во кој ќе
бидат назначени деловите од работата кои ќе бидат извршени
од страна на партнерите во ЗВ; и
Останати документи кои се наведени во ЛПП.

ИП 11.1 (h)

Со понудата, Понудувачот ќе ги поднесе и следните дополнителни
документи: нема примена

ИП 13.1

Нема да бидат дозволени алтернативни понуди.

ИП 13.2

Нема да биде дозволено алтернативно време за извршување на
работите.

ИП 13.4

Алтернативни технички решенија ќе бидат дозволени за следните
работи: нема примена

ИП 14.5

Цените назначени од страна на Понудувачот нема да бидат изменети
во текот на извршувањето на Договорот.

ИП 15.1

Понудувачот цените ќе ги наведе во: Македонски денари.

ИП 18.1

Рокот на важење на понудата ќе биде: 120 дена.

ИП 18.3 (a)

Цената на договорот ќе се адаптира согласно следниот фактор: нема
примена

ИП 19.1

Потребно е да се достави Гаранција за понудата.
Износот и валутата на гаранцијата за понудата ќе биде: 450,000.00
денари

ИП 19.3 (d)

Други гаранции кои се прифатливи: нема

ИП 19.9

Нема примена

ИП 20.1

Освен оригиналната понуда, бројот на копии е: 2

ИП 20.2

Писменото овластување за потписникот назначен од страна на
Понудувачот треба да вклучи:
Име и опис на документите со кои се потврдува овластувањето на
потписникот за да ја потпише Понудата, како на пример полномошно;
и
Во случај кога Понудата ја поднесува постоечки или Конзорциум кој
ќе се формира, документ потпишан од сите учесници во
конзорциумот (i) во кој се наведува дека учесниците во конзорциумот
сносат заедничка и поединечна одговорност, доколку тоа е потребно
во согласност со ИП 4.1(а) и (ii) со кој се назначува претставник кој е
овластен во однос на сите обврски поврзани со секој учесник во
конзорциумот и конзорциумот како целина во текот на тендерската
постапка и доколку на конзорциумот му е доделен договорот, во
текот на извршувањето на договорот.
Г. Поднесување и отворање на понудите

ИП 22.1

Понудувачите нема да имаат можност понудите да ги достават по
електронски пат.

ИП 22.1

Само за целите
Работодавачот е:

за

поднесување

на

понуди,

Општина Градско
Адреса: Александар Македонски бр.70/а Градско
Поштенски број: 1420
Држава: Република Македонија

адресата

на
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Краен рок за понесување на понуди е:
Датум: 09.05.2016
Време: 12:00 часот
Понудувачите нема да имаат можност понудите да ги достават по
електронски пат.

ИП 25.1

Отворањето на понудите ќе биде во: Општина Градско
Адреса: Александар Македонски бр.70/а
Број на кат/канцеларија: Сала за состаноци
Држава: Република Македонија
Датум: 09.05.2016 година
Време: 12:00 часот.

ИП 25.3

Писмото со понудата и Предмер пресметката ќе бидат парафирани од
страна на 2 претставници на Работодавачот кои го спроведуваат
отворањето на понудите.
Д. Евалуација и споредба на понудите

ИП 34.1

Нема примена.

ИП 34.3

Ангажирање на подизведувачи што се предлага: Максимален
дозволен процент на подизведувачи е: 50% од вкупната сума на
договорот или 50% од обемот на работа.
b) Понудувачите кои сакаат да ангажираат подизведувачи за повеќе
од 10% од работите, во Образецот за поднесување на понудата ќе ги
наведат активностите или деловите од работата за кои ќе се ангажира
подизведувачот и ќе приложат информации за подизведувачот и
неговите квалификации и искуство. Квалификациите и искуството на
подизведувачот мора да ги исполнуваат минималните критериуми за
соодветната работа за која се ангажира истиот, во спротивно нема да
се дозволи негово ангажирање.
c) Квалификациите и искуството на подизведувачите нема да се земе
во предвид при евалуацијата на Понудувачите. Понудувачот сам (не
земајќи ги во предвид квалификациите и искуството на
подизведувачите) треба да ги исполнува критериумите за
квалификација.
Ѓ. Доделување на договор

ИП 43.1

Пресудувачот предложен од страна на Работодавачот е: г-н Ацо
Здравевски. Надоместок по ден за предложениот пресудувач изнесува:
1.500,00 МKД. Во прилог следат биографските податоци на
пресудувачот:
Кратка
Биографија
Лични

информации
Име и презиме:

Ацо Здравевски

Националност

Р.М

Датум на
раѓање

15.10.1964 година

Пол
машки
16 години
Работно
искуство
Датум
22.05.2000
Позиција
Градежен инженер
Главни
Раководител на подрачна единица при МТВ за Планирање, и надзор на
активности и
објекти во изградба, координација во Велес
одговорности
Име и адреса на МТВ – ПЕ Велес
вработувачот
Тип на сектор
Градежништво и урбанизам
Датум
31.08.2005
Позиција
Градежен инженер- висока градба
Главни
активности и
одговорности

Планирање, и надзор на
објекти во изградба, координација

Име и адреса на Општина Градско
вработувачот
Тип на сектор
Советник за Градежништво и урбанизам
Искуство
Работа на проекти
Главни проекти Изградба , проектирање , изведба и надзор на локални патишта,згради , и
објекти (водоводи и канализација).
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Сегмент III – Критериуми за евалуација и
квалификација
Овој дел ги содржи сите критериуми кои Работодавачот ќе ги користи за евалуација на
понудите и квалификација на Понудувачите доколку не се спроведе предквалификација и пост-квалификација. Во согласност со ИП 35 и ИП 37, нема да се
користат други методи, критериуми и фактори. Понудувачот треба да ги обезбеди сите
информации кои се бараат во формуларите од Обрасците на понудата.
Кога Понудувачот треба да наведе паричен износ мора да ја наведе и националната
валута. Во случај кога износите се изразени во странска валута, тогаш конвертирањето
во националната валута ќе биде во согласност со следниот девизен курс:


-За градежен обрт или финансиски податоци за секоја година – Девизен курс на
последниот ден од соодветната календарска година (за која треба да се изврши
конвертирање на сумите) е утврден.



-Вредност на единечни договори – Девизен курс на денот на потпишување на
договорот

1. Евалуација
Освен критериумите наведени во ИП 35.2 (a) – (е), ќе се применуваат и
следните критериуми:
1.1 Соодветност на техничката понуда
Евалуацијата на техничката понуда на Понудувачот ќе вклучува проценка
на техничката способност и соодветноста на понудувачот за
искористување на клучната опрема и персонал за целите на договорот, во
согласност со неговата понуда во однос на методите на работа, крајните
рокови и снабдувањето со материјали во доволно детали и во целосна
согласност со условите наведени во Сегмент VII (Услови за изведба на
работите).
1.2 Повеќе договори
Во согласност со под-клаузулата 35.4 од Инструкциите за понудувачите,
ако Работите се групираат во повеќе договори, евалуацијата ќе се изврши
на следниот начин: нема примена
1.3 Алтернативен рок за завршување: нема примена
1.4 Алтернативни технички решенија
Алтернативните технички решенија, ако се дозволени според ИП 13.4, ќе
бидат евалуирани на следниот начин: нема примена.
1.5 Специјализирани подизведувачи
Во предвид ќе се земе само специфичното искуство на подизведувачите
за одредени специфични работи за кои Работодавачот дал дозвола.
Општото искуство и финансиската состојба на подизведувачите нема да
се земе во предвид при евалуацијата на Понудувачот.
Предложените специјализирани подизведувачи треба да бидат
квалификувани за предложените работи и да ги исполнуваат следниве
критериуми: нема примена
1.6 Несогласувања, грешки и недостатоци
Согласно ИП 30.3, усогласувањето треба да се направи користејќи ја
следната методологија: Во согласност со одредбите од ИП 14.2 доколку:
i) позицијата не е наведена во предмер-пресметката односно таа позиција
недостига или пак е наведена и има цена, но истата не е во согласност со
условите наведени во тендерската документација; или ii) одредена
компонента која е опфатена во обемот на работа или услов од понудата не
се во согласност со условите наведени во тендерската документација,
доколку е утврдено дека понудата е суштински соодветна со исклучок на
неусогласеностите наведени во i) и ii) погоре, просечната цена на
позицијата или компонентата дадена од страна на суштински соодветните
понудувачи ќе се додаде на цената на понудата и при евалуацијата на
понудите ќе се користи таа цена на понудата. Доколку цената на
неусогласената позиција или компонента не може да се утврди од
понудите на другите суштински соодветни понудувачи, тогаш
Работодавачот ќе одлучи која цена да се додаде за да може да се изврши
споредба на понудите врз основа на сопственото знаење или на
информациите добиени од други извори.
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3. Квалификации
Критериуми за квалификација
Бр.

Фактор

Услов

Еден правен
субјект

Услови
Заедничко вложување (постоечко или идно)
Сите партнери
Секој партнер
Еден
заедно
партнер

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда

1. Квалификуваност
1.1

Националност

Националност во согласност со
ИП 4.3

1.2

Конфликт на
интереси

Да нема конфликт на интереси
согласно со ИП 4.2

1.3

Квалификуваност
прогласена од Банка

1.4

Субјект поседуван од
владата во земјата на
Заеморпимачот
Одлука на ОН или
закон во земјата на
Заемопримачот

Да не е прогласен за
неквалификуван од Банката
согласно со ИП 4.4, 4.5, 4.6 и
4.7
Да ги исполнува условите
согласно ИП 4.5

1.5

Да не е исклучен како резултат
на закон за забрана во земјата
на Заемопримачот или
официјални регулативи со кои
се забрануваат трговски односи
со земјата на Понудувачот или
пак со акт на Советот за
безбедност на ОН во
согласност со ИП 4.7 и Сегмент
V.

Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Образец ELI –1.1 и
1.2, со прилози

Нема примена

Писмо со понуда

Нема примена

Писмо со понуда

Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите
Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Образец ELI –1.1 и
1.2, со прилози

Нема примена

Образец ELI –1.1 и
1.2, со прилози

Мора да ги

Мора да ги

Мора да ги

Нема примена

Образец CON - 2

2. Минати неисполнети договори
2.1

2

Историја на минати

Неисполнување на договор2 не

Неиполнување на договори, врз база на одлука на Работодавачот, се однесува на сите договори каде што (а) неиполнувањето на Договорот не било оспорено од
страна на Изведувачот, вклучувајќи го и механизмот за решавање на спорови во договорот, и (б) договори кои биле оспорени, но не биле решени во полза на
Изведувачот. Неисполнувањето нема да се однесува на договори каде што одлуката на Работодавачот била оспорена со механизмот за решавање на спорови.
Неисполнувањето на договорите треба да се базира на информации кои произлегуваат од спорови или судски постапки кои се целосно решени, односно спорови и
постапки кои се решени во согласност со механизмот за решавање на спорови во договорот и каде што сите можности за жалби достапни до Понудувачот се
искористени.

Критериуми за квалификација
Бр.

2.2

2.3

3

Фактор

Услов

неисполнети договори

се случило по вина на
изведувачот од 1-ви јануари
2011година (2011, 2012, 2013,
2014, 2015).
Да нема суспендирање на
понудата поради активирање на
Изјавата која ја гарантира
понудата согласно ИП 4.6 или
повлекување на понудата
согласно ИП 19.9

исполни
условите6

Услови
Заедничко вложување (постоечко или идно)
Сите партнери
Секој партнер
Еден
заедно
партнер
исполни
исполни
условите
условите3

Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Образец за
поднесување на
понуда

Финансиската состојба на
понудувачот и неговата
потенцијална долгорочна
ликвидност да бидат солидни
согласно критериумите
назначени во 3.1 подолу и под
претпоставка дека сите тековни
судски процеси ќе се решат
против понудувачот

Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Образец CON - 2

Суспендирање на
понуда поради
активирање на
Изјавата која ја
гарантира понудата
од страна на
Работодавачот или
повлекување на
понудата во периодот
на валидност на
понудата
Нерешени парници

Еден правен
субјект

Овој услов се однесува и на договори кои ги извршува Понудувачот како партнер во ЗВ.

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда
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Критериуми за квалификација
Бр.
2.4

4

Фактор
Минати парници

Услов
Да нема конзистентни судски
одлуки против Понудувачот4
од 1-ви јануари 2011 година
(2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

Еден правен
субјект
Мора да ги
исполни
условите

Услови
Заедничко вложување (постоечко или идно)
Сите партнери
Секој партнер
Еден
заедно
партнер
Мора да ги
Мора да ги
Нема примена
исполни
исполни
условите
условите

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда
Образец CON - 2

Понудувачот треба да обезбеди точни информации во Писмото со понудата за сите судски спорови и парници кои произлегле од завршени или
тековни договори во периодот од последните пет години. Конзистентни судски одлуки против понудувачот или било кој партер од заедничкото
вложување може да резултираат со дисквалификација на Понудувачот.

Критериуми за квалификација
Бр.

Фактор

Услов

Еден правен
субјект

Услови
Заедничко вложување (постоечко или идно)
Сите партнери
Секој партнер
Еден
заедно
партнер

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда

3. Финансиска состојба
3.1

Финансиски средства

(i) Понудувачот мора да
демонстрира пристап или
расположливост на финансиски
средства како што се ликвидни
средства, необременети
тековни средства, кредитни
линии или други финансиски
средства (освен авансни
плаќања од договорот) доволни
за да ги исполни следните
услови за паричен тек:
80.000,00 ЕУР за предметниот
договор нето од другите
обврски на Понудувачот
(ii) Понудувачот исто така
треба да покаже, до степен
задоволителен за
Работодавачот, дека има
доволно финансиски извори за
потребните парични текови во
однос на обврските од
тековните и идни договори
(iii) Треба да се поднесе
ревидиран биланс на состојба,
или, доколку тоа не е потребно
согласно законите на земјата на
Понудувачот, друг финансиски
извештај којшто ќе биде
прифатлив за Работодавачот,
кој ќе се однесува на
последните 3 години (2012,
2013, 2014) со што ќе се
прикаже моменталната
финансиска стабилност на
Понудувачот и неговата
потенцијална долгорочна

Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Нема примена

Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Нема примена

Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Образец FIN – 3.1
со прилози
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Критериуми за квалификација
Бр.

Фактор

3.2

Просечен годишен
обрт на средства од
градежни активности

Услов
профитабилност.
Минимален просечен годишен
обрт на средства од градежни
активности во износ од
900.000,00 ЕУР пресметан
преку вкупно исплати добиени
од договори кои во тек или
завршени во текот на
последните 3 години.

Еден правен
субјект
Мора да ги
исполни
условите

Услови
Заедничко вложување (постоечко или идно)
Сите партнери
Секој партнер
Еден
заедно
партнер
Мора да ги
исполни
условите

Мора да
исполни
дваесет и пет
проценти (25%)
од условите

Мора да
исполни
(60%) шеесет
проценти од
условите

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда
Образец FIN –3.2

Критериуми за квалификација
Бр.

Фактор

Услов

Еден правен
субјект

Услови
Заедничко вложување (постоечко или идно)
Сите партнери
Секој партнер
Еден
заедно
партнер

Документација
Обрасци за
поднесување на
понуда

4. Искуство
4.1
(a)

Општо градежно
искуство

4.2
(a)

Специфично
градежно искуство

Искуство со градежни договори
во улога на изведувач, партнер
во ЗВ, подизведувач или
менаџер - изведувач за
најмалку пет 5 години,
почнувајќи од 1-ви јануари
2011 година (2011, 2012, 2013,
2014, 2015).
Минимален број на слични5
договори, (договори кои
опфаќаат изградба и
реконструкција на улици и
патишта и изведување на
улично осветлување ) наведен
подолу, кои биле успешно и
значително6 извршени во улога
на главен изведувач, партнер во
ЗВ7, подизведувач или менаџер
- изведувач помеѓу 1-ви јануари
2013, 2014, 2015 година и
крајниот рок за поднесување на
понудите.

Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Мора да ги
исполни
условите

Нема примена

Образец EXP-4.1

Мора да ги
исполни
условите

Мора да ги
исполни
условите 8

Нема примена

Нема примена

Образец EXP 4.2(a)

(i) 3 договори, секој со
минимална вредност од
200.000,00 ЕУР.
5

Сличноста ќе се базира на физичка големина, комплексност, методи/технологија и/или други карактеристики опишани во Сегмент VII, Услови за изведба на
работите. Сумирање на вредноста на помали договори (коишто се под вредноста наведена во условите) за да може да се исполни условот не е дозволено.
6
Значително завршување се базира на завршување на 80% или повеќе од работите во рамките на договорот.
7
За договори каде што Понудувачот учествувал како партнер во ЗВ или подизведувач, во предвид ќе се земе само вредноста односно делот на Понудувачот со којшто
тој учествувал.
8
Во случај на ЗВ, нема да се собира вредноста на договорите кои биле извршени од страна на секој поединечен партнер во ЗВ за да се утврди дали е исполнет условот
за минимална вредност по договор. Секој договор извршен од секој поединечен партнер во ЗВ треба да го исполни критериумот за минимална вредност по договор.
При утврдувањето дали ЗВ го исполнува условот за вкупен број на договори, во предвид ќе се земат оние договори на партнерите од ЗВ кои се со вредност еднаква
или поголема од минималната вредност.

5

Вработени
Понудувачот мора да прикаже вработени лица за клучните позиции кои ги
задоволуваат следните критериуми:
Број

Позиција

Вкупно
работа
слично
искуство
(години)

Слично работно
искуство
(години)

Раководител на градилиштето (градежен
инженер со минимум 3 (три) години
3
5
работно искуство на најмалку 5 (пет)
слични проекти)
2
Заменик раководител на градилиштето со
минимум 3 (три) години работно искуство,
3
4
какко и работно искуство на најмалку 4
(четири) слични проекти
3
Стручно лице за безбедност и здравје при
работа (лице за безбедност и здравје при
5
3
работа со минимум 5 (пет) години работно
искуство, како и работно искуство на
најмалку 3 (три) слични проекти);
4
Геодетски техничар (геодетски техничар
со минимум 5 (пет) години работно
5
4
искуство, како и работно искуство на
најмалку 4 (четири) слични проекти)
5
50 (педесет вработени лица со соодветни
1
1
квалификации)
Понудувачот ќе обезбеди детали на соодветните предложени вработени лица и
нивното работно искуство во релевантните обрасци дадени во Сегмент IV, Обрасци
од понудата.

1

Сегмент III – Критериуми за евалуација и квалификација
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6

Опрема

Понудувачот мора да прикаже дека му се достапни на користење клучните машини
наведени во табелата подолу:
Број

Вид на опрема и карактеристики

Потребен минимум

1.

Финишери

2

2.

Вибро ваљак

2

3.

Ваљак со гумени тркала

2

4.

Распрскувачи за емулзија

1

5.

Скип/утоварач

2

6.

Товарач

2

7.

Багер

1

8.

Камион со минимална носивост од 15 т

5

9.

Машина за гребење на асфалт

2

10. Машина за сечење на асфалт

2

11. Копресор за воздух

1

12. Постројка за производство на асфалт со

минимално производство од 100 t на час

1

13. Интерна лабораторија за тестирање на

квалитет или потпишан договор со
надворешен соработник кој поседува таква
лабораторија
14. Агреграт за струја од 2 kW=1.
15. Платформа возило со висина од минимум -12

м
16. Камион дигалка со минимум од 9 метри и

минимална носивост до 5,5 т

1

1
1
1

Понудувачот ќе обезбеди детали за соодветната предложена опрема во
релевантните обрасци од Сегмент IV.
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Писмо со понуда
Понудувачот треба Писмото со понуда да го подготви на меморандум на којшто јасно
ќе биде наведен целосниот назив и адресата на Понудувачот
Забелешка: Закосениот текст служи при подготовката на овој образец и ќе биде
избришан во конечните документи

Датум: [внесете датум (ден, месец и година) на поднесување на понудата]
Тендер бр.: [внесете број на тендерска постапка]
Повик за понуди бр.: [внесете број]
До: [внесете целосно име на Работодавачот]
(a) Ја разгледавме и немаме забелешки за тендерската документација, вклучувајќи ги и
Дополнувањата издадени во согласност со Инструкциите за понудувачите (ИП 8)
________;
(b) Ние ги исполнуваме условите за квалификуваност и немаме конфликт на интереси во
согласност со ИП 4;
(c) Ние не сме биле суспендирани ниту прогласени за неквалификувани од страна на
Работодавачот поради активирање на Изјавата која ја гарантира понудата во земјата
на Работодавачот во согласност со ИП 4.6
(d) Ние нудиме да ги обезбедиме во согласност со тендерската документација следните
работи: [внесете краток опис на работите];
(e) Вкупната цена на Понудата, без попустите понудени во точка (f) подолу е:
Во случај на еден лот, вкупната цена на понудата [внесете ја вкупната цена на
понудата со зборови и бројки, наведувајќи ја сумата и валутата];
Во случај на повеќе лотови, вкупната цена на секој лот [внесете ја вкупната цена на
секој лот со зборови и бројки, наведувајќи ја сумата и валутата];
Во случај на повеќе лотови, вкупната цена на сите лотови (збир од сите лотови)
[внесете ја вкупната цена на сите лотови со зборови и бројки, наведувајќи ја
сумата и валутата];
(f) Понудените попусти и методологијата за нивна примена се следниве:
(i) Понудените попусти се: [Детално прикажете го секој понуден попуст];
(ii) Точниот метод за пресметка на нето цената после понудените попусти е прикажан
подолу: [Детално прикажете го методот за пресметка на попустите];
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(g) Нашата понуда ќе важи за период од [внесете го бројот на календарски денови]
денови од датумот утврден како краен рок за доставување на понудите во согласност
со Тендерската документација, и ќе остане обврзувачка за нас и може да се прифати
во кој било момент пред истекот на овој период;
(h) Доколку нашата понуда се прифати, ние се обврзуваме да обезбедиме гаранција за
извршување на договорот во согласност со тендерската документација;
(i) Не учествуваме како Понудувач или како подизведувач со повеќе од една понуда во
оваа тендерска постапка во согласност со ИП 4.2 (е), освен алтернативните понуди
доставени во согласност со ИП 13;
(j) Нашата фирма, нејзините филијали или подружници, вклучувајќи ги и
подизведувачите или добавувачите за кој било дел од договорот, не се прогласени за
неприфатливи од страна на Банката во согласност со законите или законските
регулативи на земјата на Купувачот или со акт во согласност со одлука на Советот за
безбедност на Обединетите Нации;
(k) Ние не сме субјект во државна сопственост/ Ние сме субјект во државна сопственост,
но ги исполнуваме условите наведени во ИП 4.5;9
(l) Ние ги плативме или ќе ги платиме следниве провизии, награди или надоместоци во
врска со тендерската постапка или извршувањето на Договорот: [внесете го
целосното име на секој примател, неговата целосна адреса, причината поради
која била платена секоја провизија или награда и износот и валутата на секоја
провизија или награда]
Име на примател

Адреса

Причина

Износ

(Доколку не се платени провизии, награди и надоместоци напишете „нема“)
(m) Ние разбираме дека оваа понуда, заедно со вашата писмена потврда за нејзиното
прифаќање вклучена во вашето известување за доделување на договорот ќе
претставува обврзувачки договор помеѓу нас, додека не се подготви и спроведе
официјален договор; и
(n) Ние разбираме дека не сте обврзани да ја прифатите најниската оценета понуда или
било која друга понуда што ќе ја добиете; и
(o) Со ова потврдуваме дека сме презеле мерки лицата кои не претставуваат нас да не
бидат вклучени во никаков вид на измама и корупција.

9

Употребете една од двете опции, како што е соодветно.
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Име на Понудувачот*[внесете целосно име на лицето кое ја потпишува Понудата]
Име на лицето овластено да ја потпише Понудата во име на Понудувачот ** [внесете
целосно име на лицето овластено да ја потпише Понудата]
Титула на лицето што ја потпишува Понудата [внесете целосна титула на лицето што
ја потпишува Понудата]
Потпис на горенаведеното лице [внесете потпис на лицето коешто е горенаведено]
Датум на потпишување_[внесете датум на потпишување] ден [внесете месец],
[внесете година]
*: Во случај на Понуда која ја поднесува ЗВ, наведете го името на заедничкото вложување
како Понудувач
**: Лицата коишто ја потпишуваат Понудата ќе имаат овластување дадено од страна на
Понудувачот кое ќе биде вклучено во Распоредите од понудата
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Гаранција на понудата (Банкарска гаранција)
[Меморандум на Гарантот или број на SWIFT]
Корисник:
[внесете го називот и адресата на Работодавачот]
Бр. на повик за поднесување на понуди: [Внесете референтен број на повикот]
Датум:[ внесете го датумот на издавање]
ГАРАНЦИЈА НА ПОНУДАТА Бр.: [Внесете број на гаранцијата]
Гарант: [ Внесете го името, адресата и местото на издавање, доколку не е наведено во
меморандумот]
Информирани сме дека [внесете име на Понудувачот, кој во случај на заедничко
вложување ќе биде името на заедничкото вложување (постоечко или идно) или името на
сите партнери во него] (во понатамошниот текст „Барател“) ја поднел или ќе ја поднесе
до Корисникот својата Понуда (во понатамошниот текст „Понуда”) за извршување на
[внесете опис на договорот] според Повикот за поднесување на понуди бр. [внесете
број] (“ ППП”).
Понатаму, ние разбираме дека, според условите на Корисникот, понудите мора да бидат
поддржани со гаранција на понудата.
На барање на Барателот, ние, како Гарант со ова неотповикливо преземаме секаква
исплата на Корисникот било која сума или суми кои нема да го надминат вкупниот
износот од [внесете сума со бројки] [внесете сума со зборови] по примањето од наша
страна на писмено барање од страна на Корисникот поддржано со писмена изјава, било да
е во рамките на барањето или во посебен потпишан документ којшто ќе биде во прилог на
барањето, во кое се наведува дека Барателот:
(a) ја повлекол својата Понуда во текот на периодот на нејзината валидност
специфициран од страна на Барателот во Писмото со понудата; или
обезбеденото продолжување; или
(b) после известувањето дека неговата Понуда е прифатена од страна на
Корисникот во текот на периодот на валидност на понудата, (i) не успее да го
изврши Договорот или (ii) не успее да обезбеди гаранција за извршување на
договорот во согласност со Инструкциите за понудувачите (ИП) од
тендерската документација на Корисникот.
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Гаранцијата ќе истече: а) доколку Барателот е успешниот понудувач, по нашето примање
на копии од договорот потпишан од страна на Барателот и гаранција за извршување на
договорот издадена до Корисникот според упатствата на Барателот; или б) доколку
Барателот не е успешниот понудувач, после нашето претходно (i) примање на копија од
известување на Корисникот до Барателот за резултатот од тендерската постапка; или (ii)
дваесет и осум дена после периодот на валидност на понудата, што нам ќе ни биде
потврдено со копии од Писмото со понудата или дозволеното продолжување, приложено
со тендерската документација; или в) три години после датумот на издавање на оваа
гаранција.
Последователно, било какво барање за исплата според оваа гаранција мора да биде
примено од наша страна во канцеларијата на или пред тој датум.
Оваа гаранција е предмет на Унифицирани правила за барање на гаранции, (URDG ) 2010,
ICC Издание бр. 758.

_____________________________
[потпис(и)]

Забелешка: Закосениот текст служи при подготовката на овој образец и ќе биде
избришан во конечните документи
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Техничка понуда
Обрасци за техничката понуда
Персонал
Опрема
Организација на локацијата
Метод
План за мобилизација
План за градба
Останато
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Обрасци за персоналот
Образец PER – 1: Предложен персонал
Понудувачите треба да достават имиња на соодветно квалификуван персонал кој треба да
ги исполнува назначените барања за секоја од позициите наведени во Сегмент III
(Критериуми за евалуација и квалификација). Податоците за искуството на персоналот
треба да се достават во образецот даден подолу за секој од кандидатите.
1.

Назив на позицијата
Име

2.

Назив на позицијата
Име

3.

Назив на позицијата
Име

4.

Назив на позицијата
Име

5.

Назив на позицијата
Име

6.

Назив на позицијата
Име

итн.

Назив на позицијата
Име
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Образец PER – 2: Биографија на предложениот персонал
Понудувачот треба да ги достави сите информации кои се бараат подолу. Полињата
означени со ѕвездички (*) ќе се користат за евалуација.
Позиција *
Информации Име *
за
персоналот
Професионални квалификации

Датум на раѓање

Име на Работодавачот
Сегашно
вработување
Адреса на Работодавачот
Телефон
Факс

Контакт (менаџер / човечки
ресурси)
Е-маил

Назив на позицијата

Стаж кај сегашниот Работодавач

Сумирајте го професионалното искуство во обратен хронолошки редослед. Наведете го
техничкото и менаџерско искуство релевантно за проектот.
Од*

До*

Компанија, Проект, Позиција и Релевантно техничко и менаџерско
искуство *
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Обрасци за опремата
Понудувачот треба да достави соодветни информации за јасно да покаже дека има
капацитет да ги исполни барањата во однос на главната опрема наведени во Сегмент III
(Критериуми за евалуација и квалификација). Треба да се подготви посебен образец за
секој наведен предмет од опремата како и за алтернативната опрема предложена од
Понудувачот. Понудувачот треба да ги обезбеди сите информации кои се бараат подолу,
до највисок можен степен. Полињата означени со ѕвездички (*) ќе се користат за
евалуација.
Тип на опрема*
Информации Име на производителот
за опремата
Капацитет*
Тековна
состојба

Модел и степен на моќност
Година на производство*

Тековна локација
Информации за сегашниот ангажман

Извор

Означете го изворот на опремата
 сопствена  изнајмена  на лизинг  специјално произведена

Следниве информации треба да се достават само за опремата која не е во сопственост на
Понудувачот.
Сопственик

Име на сопственикот
Адреса на сопственикот

Договори

Телефон

Контакт лице и функција

Факс

Телекс

Информации за договори за наем/ лизинг/ производство релевантни за
проектот

Сегмент IV– Обрасци на понудата

55

Квалификации на Понудувачот
За да се утврдат неговите квалификации за да го изврши договорот во согласност со
Сегмент III, Критериуми за евалуација и квалификација, Понудувачот треба да ги
обезбеди информациите кои се бараат во соодветните Табели со информации дадени
подолу.

Сегмент IV– Обрасци на понудата

Образец ELI-1.1: Образец за информации за понудувачот
Датум: ____________________________
Тендер бр. и назив: ___________________
Страна ________ од _______ страни

Назив на Понудувачот:
Во случај на заедничко вложување, назив на секоја од страните:
Фактичка или планирана земја на регистрација на Понудувачот:
[наведете ја земјата на основање]
Година на регистрирање на Понудувачот:
Официјална адреса на Понудувачот [во земјата во која е регистриран]:
Информации за овластениот претставник на Понудувачот
Име:
Адреса:
Телефон/ факс:
Е-маил адреса:
1. Приложени се копии на следниве оригинални документи:
 Документ за интеграција (или еквивалентен документ за основање или
здружување) и/или документи за регистрација на горенаведениот правен субјект,
во согласност со ИП 4.3
 Во случај на ЗВ, писмо со намера за формирање на ЗВ или договор за ЗВ, во
согласност ИП 4.1
 Во случај на субјект во државна сопственост, во согласност со ИП 4.5 документи
кои се утврдува:
 правната и финансиска автономија,
 работа според принципите на трговското право
 Понудувачот не е агенција која е зависна од Купувачот
2. Во прилог се наоѓа организационата листа, листа на бордот на директори и
сопственичките права во компанијата.
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Образец ELI-1.2: Образец за информации за страна
во заедничко вложување (ЗВ)
(да се пополни за секој партнер од ЗВ)
Датум: ____________________________
Тендер бр.и назив:____________________
Страна ________ од _______ страни
Официјален назив на Понудувачот:

Официјален назив на страната во Заедничкото вложување:

Земја на регистрација на страната во ЗВ:

Година на регистрација на страната во ЗВ:

Официјална адреса на страната во ЗВ во земјата во која е регистрирана:

Информации за овластениот претставник на страната во ЗВ
Име:______________________________________
Адреса: ___________________________________
Телефон/факс: _____________________________
Е-маил адреса: _____________________________
1.

Приложени се копии на следниве оригинални документи

 Документ за интеграција (или еквивалентен документ за основање или
здружување) и/или документи за регистрација на горенаведениот правен
субјект, во согласност со ИП 4.3
 Во случај на субјект во државна сопственост, документи кои ја утврдуваат
правната и финансиска автономија, усогласеноста со принципите на трговското
право и отсуството на зависен статус во согласност со ИП 4.5.
2. Во прилог се наоѓа организационата листа, листа на бордот на директори и
сопственичките права во компанијата.
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Образец CON–2: Минати неисполнети договори, нерешени
парници, минати парници
Назив на Понудувачот: _______________________
Датум: _______________________
Назив на партнер во ЗВ: _____________________
Тендер бр. и назив: _____________________
Страна _______ од _______ страни
Неисполнети договори во согласност со Сегмент III, Критериумите за евалуација и
квалификација

-ви јануари [внесете година] назначено во
Сегмент III, Критериуми за евалуација и квалификација, Под-фактор 2.1

-ви јануари [внесете година], назначено во Сегмент
III, Критериуми за евалуација и квалификација, услов 2.1.
Година

Неизвршен
дел од
договорот

______

______

Идентификација на договорот

Идентификација на Договорот:
Име на Работодавачот:
Адреса на Работодавачот:
Предмет на спорот:

Вкупен износ на
договорот
(тековна
вредност,
валута, наведете
девизен курс
доколку
неисполнетиот
договор е во
странска
валута)

___________

Тековни судски процеси, во согласност со Сегмент III, Критериуми за евалуација и
квалификација



Нема тековни судски процеси, во согласност со Сегмент III, Критериуми за
евалуација и квалификација, под-фактор 2.3.



Тековни судски процеси, во согласност со Сегмент III, Критериуми за евалуација и
квалификација под-фактор 2.3, како што се наведени подолу:
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Образец CCC: Тековни договорни обврски / тековни градежни
работи
Понудувачите и секоја од страните во заедничко вложување треба да обезбедат
информации за нивните тековни обврски согласно сите договори кои им се доделени или
за кои добиле писмо за намери или прифаќање, или за договорите кои се во фаза на
завршување, но за кои допрва треба да се добие нестручна потврда за целосно завршување
на работата.
Назив на
договорот

1.
2.
3.
4.
5.
итн.

Работодавач,
адреса/
телефон/ факс
за контакт

Вредност на
Предвиден
незавршената
датум на
работа изразена завршување
во
националната
валута на
Работодавачот

Просечен месечен
фактуриран износ
во последните шест
месеци
(изразен во
националната
валута на
Работодавачот/месе
чно)

Сегмент IV– Обрасци на понудата

Образец FIN – 3.1: Финансиска состојба
Назив на Понудувачот: _______________________
Датум: _______________________
Назив на партнер во ЗВ: _____________________
Тендер бр. и назив: _____________________
Страна _______ од _______ страни
1. Финансиски податоци
Историски податоци за претходните ______ години
Вид на финансиски
______________
информации во
(националната валута на
(износ во националната валута на Работодавачот
Работодавачот)
(назначете девизен курс доколку информацијата е дадена
во странска валута))
Година 1

Година 2

Година 3

Податоци од Билансот на состојба
Вкупно средства (ВС)
Вкупно обврски (ВО)
Вкупно капитал/Нето
вредност (НВ)
Тековни средства (ТС)
Тековни обврски (ТО)
Оперативен капитал (ОК)
Податоци од Билансот на успех
Вкупно приходи (ВП)
Вкупно добивка пред
оданочување (ДПО)
Податоци за паричниот тек
Паричен тек од основна
дејност

Година 4

Година 5
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2. Извори на финансирање
Наведете ги изворите на финансирање за да може да се исполнат условите за
готовински тек за тековните работи и идни обврски
Бр.

Извор на финансирање

Износ и валута

1
2
3

3. Финансиски документи
Понудувачот и неговите партнери ќе достават копии од финансиските извештаи/биланси за
________ години, согласно Сегмент III, Критериуми за евалуација и квалификација, подфактор 3.2. Финансиските извештаи:
(a) треба да ја одразуваат финансиската состојба на Понудувачот или партнерот во
заедничкото вложување, а не на сестрински фирми или фирми мајки
(b) треба да бидат ревидирани од независен, овластен ревизор во согласност со
законската регулатива.
(c) треба да бидат целосни, вклучувајќи ги сите забелешки во финансиските извештаи.
(d) треба да одговараат на сметководствените периоди кои се завршени и подложени на
ревизија.
 Приложени се копии од финансиските извештаи10 за ____________години што се
бараат, во согласност со условите

10

Доколку најновите финансиски извештаи се однесуваат на период пред 12 месеци од датумот на понудата, за тоа
треба да постои оправдана причина.

Сегмент IV– Обрасци на понудата

Образец FIN – 3.2: Просечен годишен обрт од градежни
активности
Назив на Понудувачот: _______________________
Датум: _______________________
Назив на партнер во ЗВ: _____________________
Тендер бр. и назив: _____________________
Страна _______ од _______ страни

Податоци за годишниот обрт (само за градба)
Година

Износ
Валута

[назначете
година]

Девизен курс за
странска валута

Еквивалент во
националната валута
на Работодавачот

[внесете сума и назначете
година]

Просечен
годишен
обрт од
градежни
активности *
*Види Сегмент III, Критериуми за евалуација и квалификација, под-фактор 3.2
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Образец FIN - 3.3: Финансиски средства
Наведете ги предложените извори на финансирање како ликвидни средства, нефинансиски
имот без оптоварување, кредитни линии и други финансиски средства, нето тековните
обврски, расположливи за покривање на вкупните потреби од готовина за градба на
предметниот договор или договори како што е наведено во Сегмент III, Критериуми за
евалуација и квалификација.
Извор на финансирање

1.
2.
3.
4.

Износ (еквивалент во
националната валута на
Работодавачот)

Сегмент IV– Обрасци на понудата

Образец EXP – 4.1: Општо градежно искуство
Назив на Понудувачот: _______________________
Датум: _______________________
Назив на партнер во ЗВ: _____________________
Тендер бр. и назив: _____________________
Страна _______ од _______ страни
Почетна

Крајна

Година

Година

Идентификација на договорот

Назив на договорот: ________________________
Краток опис на градежните работи изведени од
Понудувачот: _____________________________

Износ на договорот: _______________________
Назив на Работодавачот: ___________________
Адреса: __________________________________
Назив на договорот: ________________________
Краток опис на градежните работи изведени од
Понудувачот: _____________________________

Износ на договорот: _______________________
Назив на Работодавачот: ___________________
Адреса: __________________________________
Назив на договорот: ________________________
Краток опис на градежните работи изведени од
Понудувачот: _____________________________

Износ на договорот: _______________________
Назив на Работодавачот: ___________________
Адреса: __________________________________

Улога на
Понудувачот

Сегмент IV– Обрасци на понудата

65

Образец EXP – 4.2(a): Специфично градежно искуство
Назив на Понудувачот: _______________________
Датум: _______________________
Назив на партнер во ЗВ: _____________________
Тендер бр. и назив: _____________________
Страна _______ од _______ страни
Број на сличен договор

Информации

Идентификација на договорот
Датум на доделување
Датум на завршување
Улога во договорот

Главен
изведувач


Партнер во
ЗВ


Менаџер
изведувач


Подизвед
увач


Вкупен износ на договорот

Национална валута на
Работодавачот*

Ако сте партнер во ЗВ или
подизведувач, наведете го
учеството во вкупниот износ на
договорот

*

Име на Работодавачот:
Адреса:
Телефон/факс:
E-мејл:

Сегмент IV– Обрасци на понудата

Образец EXP – 4.2(a) (продолжува)
Специфично градежно искуство (продолжува)
Број на сличен договор
Опис на сличноста во согласност
со под-фактор 4.2(a) од Сегмент
III:
1. Износ
2. Физичка големина на
потребните работи
3. Комплексност
4. Методи/ Технологија
5. Стапка на производство за
главните активности
6. Други карактеристики

Информации
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Образец EXP – 4.2(b): Специфично искуство во главните
активности
Назив на Понудувачот: _______________________
Датум: _______________________
Назив на партнер во ЗВ: _____________________
Име на подизведувачот11 (согласно ИП 34.2 и 34.3): ______________________
Тендер бр. и назив: _____________________
Страна _______ од _______ страни
Име на подизведувачот (согласно ИП 34.2 и 34.3): ________________
Сите подизведувачи за главните активности мора да ги пополнат информациите во овој
образец согласно ИП 34.2 и 34.3 и Сегмент III, Критериуми за квалификација, подфактор 4.2
1.

Главна активност број еден: ________________________

Информации
Идентификација на договорот
Датум на доделување
Датум на завршување
Улога во договорот

Главен
изведувач


Партнер
во ЗВ


Вкупен износ на договорот

Количина (обем, стапка на
производство, доколку има
примена) изведена во рамки на
договорот, годишно или за дел од
годината
Година 1
Година 2
Година 3
Година 4

11

Доколку има примена.

Менаџер
Подизведувач
изведувач


Национална валута на
Работодавачот

Вкупна
количина од
договорот
(i)

Процент на учество
(ii)

Реална
изведена
количина
(i) x (ii)

Сегмент IV– Обрасци на понудата

Назив на Работодавачот:
Адреса:
Телефон/факс
E-мејл:

Информации
Име на Работодавачот:
Адреса:
Телефон/факс
E-мејл:

2. Активност бр. два
3. …………………

Информации
Опис на главните активности во
согласност со под-фактор 4.2(б) од
Сегмент III:
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Сегмент VI. Политика на Банката – Постапки на измама
и корупција
Упатство за набавка на добра, работи и неконсултантски услуги во рамки на IBRD
заеми и IDA кредити & грантови од страна на Заемопримачи на Светска Банка од
јануари 2011 година.
“Измама и корупција:
1.16 Банката бара од Заемопримачите (вклучувајќи ги корисниците на заеми од Банката),
како и од понудувачите, набавувачите, изведувачите и нивните претставници,
подизведувачите, консултантите, вршителите на услуги или добавувачите како и
останатиот персонал да ги следат највисоките етички стандарди во текот на
набавката и извршувањето на договори финансирани од Банката 12. Во поглед на ова
Банката:
(a)

12

13

14

15

16

ги дефинира, за целите на овие одредби, термините дадени подолу:
(i)

„постапка на корупција” се однесува на понудување, примање или барање,
директно или индиректно на било каква работа од вредност за да се влијае
врз работата на друга страна;13

(ii)

„постапка на измама” се однесува на погрешно претставување или
испуштање на факти со кое целно или не се наведува страната да верува
дека ќе има финансиска или друг вид на добивка или дека може да го
избегне извршувањето на обврската;14

(iii)

„тајна постапка” се однесува на план или спогодба помеѓу две или повеќе
страни, креирана за постигнување на несоодветна цел, вклучувајќи и
несоодветно влијание врз дејствата на другата страна;15

(iv)

„принудна постапка” се однесува на повреда или закана со повреда,
директно или индиректно, на лица или нивна сопственост за да се
изврши несоодветно влијание врз дејствата на тие страни;16

Во овој контекст, какви било активности со кои се сака да се постигне неадекватна предност при
постапката за набавка или извршувањето на договорот се сметаат за несоодветни.
„Друга страна" се однесува на јавно службено лице вклучено во постапката за набавка или
извршувањето на договорот. Во овој контекст, "јавно службено лице" вклучува вработени лица во
Светска банка и вработените во други организации кои се дел од носење или разгледување на одлуки за
набавки.
„Страна" се однесува на јавно службено лице; термините „добивка" и „обврска" се однесуваат на
постапката за набавка или извршувањето на договорот; и „погрешно претставување или испуштање на
факти" има за цел да влијае врз постапката за набавка или извршувањето на договорот.
„Страни“ се однесува на учесници во постапката за набавка (вклучувајќи ги и јавните службеници) кои се
обидуваат сами или преку трето лице или субјект кој не учествува во процесот на набавката да ја
поттикнат конкуренцијата или да ги воспостават цените на понудите на вештачко, неконкурентно ниво,
или се запознаени со меѓусебните цени и останатите услови од понудите.
„Страна” се однесува на учесник во постапката за набавка или во извршувањето на договорот.
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(v)

17

18

„опструктивна постапка“ се однесува на:
(aa)

намерно уништување, фалсификување, измена или прикривање на
докази коишто се важни за истрагата или давање лажни изјави
пред органите на истрагата со цел материјално попречување на
истражувањето на Банката за утврдување на наводите за
извршена корупција, измама, присила или тајна соработка; и/или
закана, малтретирање или заплашување на било која страна со цел
да се попречи обелоденувањето на сознанија за прашања
релевантни за истрагата или за водењето на истрагата; или

(bb)

дела извршени со умисла за значително да се попречи
остварувањето на правото на Банката на инспекција и ревизија
предвидено со под-клаузулата 1.16 (e) во понатамошниот текст.

(b)

ќе одбие предлог за доделување доколку се утврди дека Понудувачот кој е
предложен за доделување, или било кој од неговите вработени лица,
претставници, или неговите подизведувачи, консултанти, вршители на услуги,
добавувачи и/или нивниот персонал директно или преку посредник е вмешан во
постапка на корупција, измама, тајна, принудна или опструктивна постапка при
конкурирање за Договор;

(c)

ќе ја поништи постапката на набавка и ќе откаже дел од заемот алоциран за
одреден договор ако утврди дека претставниците на Заемопримачот или
корисникот на заемот се вмешани во постапка на корупција, измама, тајна или
принудна постапка во текот на набавката или извршувањето на тој договор, без
Заемопримачот да преземе навремени и соодветни дејства задоволителни за
Банката за да ги поправи овие ситуации при нивното настанување, вклучувајќи
и ненавремено информирање на Банката во моментот кога дознале за таквите
дејства;

(d)

ќе санкционира фирма или поединец, во согласност со процедурите за
санкционирање на Банката17, јавно прогласувајќи ја таа фирма или поединец за
неквалификувани на неодредено или одредено време: (i) за доделување на
договор финансиран од Банката, и (ii) за да биде номинирана18;

Една фирма или поединец може да бидат прогласени за неквалификувани за да им биде доделен договор
финансиран од Банката после: (i) извршувањето на процедурите на Банката во согласност со
процедурите за санкционирање доколку меѓу другото има: (i) заедничко исклучување договорено со
останати Меѓународни финансиски институции, вклучувајќи и Мултилатерални банки за развој; и преку
спроведување на постапките за административи санкции во постапките за јавна набавка на групацијата
на Светска банка за измама и корупција и (ii) како резултат на привремена суспензија или рана
привремена суспензија во врска со тековни санкциони постапки. Види фуснота 14 и став 8 од Амандман
1 на овие Упатства.
Назначен подизведувач, консултант, производителот или добавувачот или вршител на услуги (различни
имиња се користат во зависност од тендерската документација) е оној кој е: (i) вклучен од страна на
Понудувачот во претквалификационото аплицирање или понуда зашто има клучно искуство и знаење
кои се земаат во предвид при оценувањето на претквалификационото аплицирање или понудата; или (ii)
назначен од страна на Заемопримачот.
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(e)

71

ќе има право да побара вклучување на одредба во тендерската документација и
во договорите финансирани со заем од Банката со која понудувачите,
набавувачите и изведувачите и нивните подизведувачи, претставници, вработен
персонал, консултанти, вршители на услуги или добавувачи ќе и дозволат на
Банката да ги прегледа нивните сметки и записи и други документи поврзани со
поднесувањето на понуди и изведба на договор и да ги даде истите на ревизија
кај ревизори назначени од Банката.”

1-1

Сегмент VII – Услови за изведба на работите

Сегмент IV– Обрасци на понудата

Спецификации
Еквивалентни стандарди и кодекси
Секаде каде што во Договорот се упатува на одредени стандарди и кодекси кои треба да
бидат исполнети во однос на производите и материјалите кои треба да бидат доставени и
работата која се извршува или тестира, ќе се применуваат одредбите од најновата тековна
верзија или ревидираната верзија на релевантните стандарди и кодекси кои се во сила,
доколку поинаку не е наведено во Договорот. Онаму каде што таквите стандарди и
кодекси се национални или се однесуваат на посебна земја или регион, ќе бидат
променети други конзистентни стандарди кои обезбедуваат еднакви или повисоки
стандарди за квалитет и кодекси кои се предмет на разгледување и писмена согласност од
страна на Менаџерот на проектот. Разликите помеѓу утврдените стандарди и
предложените алтернативни стандарди ќе бидат целосно опишани во писмена форма од
страна на Изведувачот и поднесени до Менаџерот на проектот најмалку 28 дена пред
датумот кога Изведувачот сака да ја добие согласноста од Менаџерот на проектот. Во
случај кога Менаџерот на проектот ќе утврди дека предложените промени/отстапувања
не обезбедуваат еднаков или значително повисок квалитет, Изведувачот ќе ги почитува
назначените стандарди.

ПИС НА ПРОЕКТОТ
Општи податоци за општината
Општина Градско се наоѓа во рамничарскиот средиштен дел на Република Македонија во
средно Повардарие и се простира на површина од 236,19 км2 што ја вбројува во групата
на средно големи општини. Општина Градско е распространета на двете страни од реката
Вардар се до планината Клепа и пред влезот во Тиквешката Котлина. На север се граничи
со општините Штип, Лозово и Велес, на исток со општина Неготино, на југ со општина
Росоман и на запад со општина Чашка. Општината опфаќа вкупно 16 населени места, од
кои 10 се активни. Централно место и седиште на општината е населбата Градско, а други
постоечки населени места се: Виничани, Водоврати, Горно Чичево, Долно Чичево,
Грнчиште, Кочилари, Ногаевци, Подлес и Уланци. Според пописот од 2002 година,
Општина Градско брои 3.760 жители.
Слика 1: Карта на општина Градско

Постојните економски области во општината се потпираат на постојната инфраструктура
при што низ општината минуваат и се вкрстуваат значајни патни и железнички
сообраќајни јазли, кои создаваат врска на северниот со јужниот дел од земјата. Во
општината има вкупно 38км локални патишта од кои 25 км асфалтни и 13 км макадам.
Опис на проектот
Како одговор на повик на ИПА за предлог проекти на општината доставени се три
проекти.
1. Изградба на дел од локален пат за село Кочилари;2. Изградба на: улици во село
Градско, улица 1 во село Виничани со Партерно уредување на централно подрачје во
село Виничани; и
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3. Замена на улично осветлување со натриумови светилки во Општина Градско.
1. ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД ЛОКАЛЕН ПАТ ЗА СЕЛО КОЧИЛАРИ
Селото Кочилари е на растојание од околу 12 км од центарот на општината - Градско и е
поврзано со локален асфалтен пат кој се вклучува на регионалниот пат Р103. Во селото
живеат околу 130 жители во 30 домаќинства.
Патот за село Кочилари е изграден во 2009 година. Делот на кој се однесува оваа изградба
е останат не е асфалтиран поради недостиг на финансиски средства на општината. Патот
за село Кочилари од едната страна води кон центарот на селото а од другата страна се
поврзува со регионалниот пат Р – 1102 Велес Градско. По овој дел - приклучница кое ќе
направи спојување со регионалниот пат Р – 1102 Велес – Градско минуваат камиони до 10
тона, автобуси со работници, трактори, коли со приколка, леки коли, возила на брза
помош и комбиња кои превезуваат ученици до Градско и до Велес и обратно. Оваа
приклучница е многу фреквентна бидејќи за да се влезе и излезе од селото мора да се
помине по овој дел. Овој пат го користат жителите на село Кочилари за да излезат на
регионалниот пат и фирмата ДПТУ Жито увоз-извоз ДООЕЛ Велес која има во атарот на
селото обработливи површини , магацински простор, возен парк. Во селото нема
продавница, нема амбуланта затоа на жителите овој пат им е единствен излез на
регионалниот пат. За време на дождови ова парче од патот е во лоша состојба поради
можност за надоаѓање на Грнчишка река и уништување на истиот.
Предмет на овој проект е изградба на приклучок на локалниот пат од/за село Кочилари на
регионалниот пат Р103, кој регионален пат се користи и како алтернативен за автопатот
Е75 од коридор 10. Овој приклучок претставува последниот дел од локалниот пат за/од
село Кочилари пред приклучувањето на регионалниот пат Р103. Тоа е земјен неуреден
пат, со големи дупки каде секојдневното движење е отежнато посебно во зимски услови.
Почетната точка на приклучокот се наоѓа на излезот/влезот на локалниот пат од/на
регионалниот пат Р103 додека крајната точка на приклучокот е почетокот на
асфалтираниот пат за село Кочилари, непосредно пред мостот на река Вардар. Должината
на овој дел од локален пат за село Кочилари кој е предмет на работа во овој проект
изнесува 238,95 метри. Трасата го следи постоечкиот земјен пат во најголема можна
мерка. Со изградбата на оваа делница ќе се добие асфалтен коловоз со широчина од 5,50
м. (две сообраќајни ленти по 2,75 м.) и банкини од двете страни на патот по 0,50 м. или
вкупен габарит од 6,50 м.

Хоризонталното решение на трасата е дефинирано со правци и кружни кривини.
Хоризонталните елементи кривини со кои е конструирана трасата овозможуваат
минимални отстапки од постоечката траса - моменталниот земјен пат. Од страна на
пропратни објекти се надпатникот и надвозникот под кои минува патот. Надпатникот се
протега од стационажа км 0+108,80м до км 0+113,57м. Надвозникот се протега од км
0+120,34м до км 0+128,27м. Од десната страна во насока на растење на стационажата
споени се крилните ѕидови од надпатникот и надвозникот. Од левата не се споени
крилните ѕидови и помеѓу нив има оформено косини од земјен материјал. Од левата
страна до крилните ѕидови од надпатникот и надвозникот има постоечка каналета за
одводнување на површинската вода на моменталниот земјен пат. Хорзонталните кружни
крививини се движат во границите од (15-35) метри.
Вертикално решение. Нивелетата е конструирана од 3 вертикални кружни кривини (една
конкавна и две конвексни) и 4 правци. На почетокот на трасата нивелетата е уклопена во
постоечкиот асфалт од регионалниот пат Р103 како надолжно така и попречно и
формирана е трокрака површинска крстосница која е решена нивелационо. На крајот од
трасата нивелетата е вклопена во постоечкиот асфалт како надолжно така и попречно.
Одводнувањето на патот се врши со надолжниот и попречниот пад на патот, собирајќи ја
водата во главно во земјени канавки и дел во риголи кои ја испуштаат акумулираната
вода во реципиентот – река Вардар која е во непосредна близина на објектот. Риголи се
предвидени од десната страна на патот од стационажа км 0+000,00м до км 0+128,27м.
Дренажа е предвидена од стационажа км 0+000,00м до км 0+088,65м за собирање на
засторната вода со дренажна цевка Ф110мм. Дренажната цевка се испушта во постоечката
бетонска каналета која се наоѓа како што е претходно кажано од лева страна на патот во
насока на растење на стационажата. Нивелетата е проектирана така да се вклопи висински
постоечката бетонска каналета и површинската вода од коловозот да се влива во неа. На
останатиот дел од трасата се предвидени земјени канавки кои се насочени кон
реципиентот – река Вардар.
Главните карактеристики на патот се:
Тип на улица
Сметковна брзина

локален пат

Должина на улица

238,95 м

Ширина на коловоз

2 х 2,75 = 5,50 м

Банкини - од двете страни

2 x 0,50 = 1,00 м

Пленум на патот

5,50 м

Максимален надоложен наклон

5,42 %

Минимален надоложен наклон

0,70%

Радиус на вертикална кружна конкавна кривина

R = 500 м

40 (30) км/час

Минимален радиус на вертикална кружна конвексна Rmin = 400м
кривина
Минимален радиус на вертикална кружна конкавна кривина

Rmax = 2.000м

Минимален попречен наклон

2,50 %

Максимален попречен наклон

5,00 %
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Коловозна конструкција:


Тампонски слој од дробен камен

д = 30 см



Коловоз-асфалтен слој БНС 22

д = 6 см



слој за абење од АБ11

д = 4 см

Изградбата, односно осовременувањето на овој локален пат во целост и поврзување со
останатата патна мрежа од Општината и регионот би ја подобрила комуникацијата на
сите жители од ова село, како и со останатите места од Општината и поширокиот регион.
Со тоа би се подобриле условите за живеење на локалното население, а со тоа би се
допринело за понатамошен развој како на селото така и на поширокиот регион.
2. ИЗГРАДБА НА: УЛИЦИ ВО СЕЛО ГРАДСКО, УЛИЦА 1 ВО СЕЛО ВИНИЧАНИ
СО ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНО ПОДРАЧЈЕ ВО СЕЛО
ВИНИЧАНИ
Село Градско е центарот на општината во кое живеат 2.219 жители во 1.137 домаќинства.
Вкупната должина на улиците во село Градско е 14.160 м. Од кои, 9.220 м асфалтирани,
775 м поплочани и 4.165 м се неасфалтирани односно земјени. Во с. Градско има две
главни улици и тоа улица Александар Македонски со должина од 713 м и улица 8-ми
Септември со должина од 1.840 м. Останатите улици во селото се сервисни и се
поврзуваат едни со други и се спојуваат со главните улици.
Изградбата на улици во с. Градско опфаќа изградба на шест улици со вкупна должина од
856,48 м. и тоа: улица "Славе Ефтовски", изградба на 326 м. асфалтен коловоз во
широчина од 5,00 м.; "Димче Мирчев", изградба на 111,70 м. асфалтен коловоз во
широчина од 4,00 м.; "Димитар Влахов": крак 1 - изградба на 76,76 м. асфалтен коловоз во
широчина од 4,00 м., крак 2 - изградба на 116,92 м. асфалтен коловоз во широчина од 5,00
м.; "Питу Гули", изградба на 116,63 м. асфалтен коловоз во широчина од 4,00 м.; "Илија
Ѓошев", изградба на 94,59 м. асфалтен коловоз во широчина од 5,00 м.; и "29 Ноември",
изградба на 101,86 м асфалтен коловоз во широчина од 4,50 м. Пет од улици се сервисни пристапни улици до индивидуалните куќи. Улицата "Димитар Влахов" (крак 1 и крак 2) е
поврзана со сервисна улица 29 Ноември.Сегашна состојба на улицата е незадоволителна,
земјена со дупку, неуредена и без тротоари. Оваа улица покрај нејзиното секојдневно
користење од локалното население е користена и од учениците во блиското основното
училиште. И останатите пет улици моментално се земјени при што движењето низ истите
е отежнато особено во зимски услови.

Слика 2. Улици во с. Градско - постојна состојба

Слика 3. Мапа од улици кои ќе се градат во Градско.
Почетната точка на улицата "Славе Ефтовски" е врзана за постоечката асфалтна улица
додека крајната точка завршува со вкрстување со некатегоризиран земјен пат. Улицата е
проектирана со: две хоризонтални кружни кривини со радиус 3.000 и 2.000 м. и седум
вертикални кружни кривини (четири конкавни со радиуси 200, 250, 300 и 500 м. и три
конвексни со радиуси 400, 500 и 600 м.). Надолжните наклони се движат од 0,79 до 3,16
%.
Почетната точка на улицата "Димче Мирчев"е врзана за постоечката асфалтна улица
додека крајната точка завршува слепо. Улицата е проектирана со: една хоризонтална
кружна кривина со радиус 100 м., и две вертикални кружни кривини (една конкавна со
радиус 400 м, и една конвексна со радиуси 1.000 м.). Надолжните наклони се -5,46 %, 2,38
% и 4,67 %.
Почетната точка на улицата "Димитар Влахов" крак 1 и 2, е врзана за постоечката
асфалтна улица додека крајните точки на двата крака завршуваат слепо. Крак 1 нема
хоризонтални кривини додека крак 2 е проектирана со три хоризонтални кружни кривина
со радиус 40, 200 и 2.000 м., Крак 1 е проектирана со една вертикална кружна кривина со
радиус 300 м. Надолжните наклони за крак 1 се -3,63 %, 4,88 % и 3,29% додека за крак 2
се -3,48 % и 2,10%.-се движат од 2,38 до 5,46 %.
Почетната точка од улицата "Питу Гули" е врзана за постоечкиот локален пат ГрадскоЧичево додека крајната точка од улицата завршува на претходно изведениот дел од истата
улица. Улицата е конструирана со една хоризонтална кружна кривина со радиус 100м. и
две вертикални кружни кривини со радиус 300 и 400 метри. Надолжните наклони се -1,30
%, 3,02 % и 2,56 %.
Почетната точка на улицата "Илија Ѓошев", е врзана за постоечката асфалтна улица
додека крајната точка од улицата завршува слепо. Улицата е конструирана со две
хоризонтални кружни кривини со радиус 30 и 35 м. и три вертикални кружни кривини со
радиус 70, 150 и 500 метри. Надолжните наклони се -0,97 %, 8,00 %, 5,37 % и 7,92 %.
Почетната точка на улицата ""29 Ноември"", е врзана за постоечката асфалтна улица
додека крајната точка од улицата завршува слепо. Улицата е конструирана со две
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хоризонтални кружни кривини со радиус 200 м. и една вертикална кружна кривина со
радиус 300 метри. Надолжните наклони се -0,66 % и 70,80 %.
Главните карактеристики на улиците се:
Тип на улица
Сметковна брзина
Должина на улица
"Славе Ефтовски"
"Димче Мирчев"
"Димитар Влахов": крак 1
"Димитар Влахов": крак 2
"Питу Гули"
"Илија Ѓошев",
"29 Ноември"
Ширина на коловоз
"Славе Ефтовски"
"Димче Мирчев"
"Димитар Влахов": крак 1
"Димитар Влахов": крак 2
"Питу Гули"
"Илија Ѓошев",
"29 Ноември"
Минимален попречен наклон

локален пат
40 (30) км/час
326,00 м
111,70 м
76,76 м
116,92 м
116,63 м
94,59 м
101,86 м
2 х 2,50 = 5,00 м
2 х 2,00 = 4,00 м
2 х 2,00 = 4,00 м
2 х 2,50 = 5,00 м
2 х 2,00 = 4,00 м
2 х 2,50 = 5,00 м
2 х 2,25 = 4,50 м
4,0 %

Коловозна конструкција:


Тампонски слој од дробен камен

д = 30 см



Коловоз-асфалтен слој БНХС 16а

д = 8 см

Изградбата на улиците во Градско опфаќа: ископ на земја, поставување постелка и
тампонски слој од дробен камен, асфалтирање, поставување бетонски монтажни рабници
и уредување на косини со наклон 1:1,5 од двете страни на улиците. Одводнувањето е
решено со попречните падови на улиците додека засторната вода од коловозната
конструкција, ќе се зафаќа преку поставување на дренажна цевка Ф110 по цела должина
на улиците која треба да биде поврзана во атмосферската канализација.
Селото Виничани е на растојание од околу 5 км од Градско и е поврзано со него со
локален асфалтен пат. Во селото живеат околу 569 жители во 155 домаќинства.
На територија на село Виничани има вкупно 3.000м улици од кои асфалтирани 1.080 м,
со бехатон плочки 510 м, бетонирани 550 м и земјени 860 м. Во 2016 година, со средства
од проектот МСИП завршена е изградбата на Улица 2 во должина од 125м.
"Улица 1" е лоцирана во северозападниот дел од село Виничани. Таа е земјена улица при
што движењето низ неа особено во зимски услови е отежнато. Улицата 1 завршува со
последната индивидуална куќа во селото и се вклучува во друга улица. Оваа улица е
единствената во селото по која жителите можат да дојдат до школото, амбулантата,
продавниците и да самиот центар каде е стојалиштето за автобусите и комбињата.

Слика 4. Постојна состојба на Улица 1 во с. Виничани
Со овој проект се предвидува изградба на пристапна "Улица 1" во должина од 181,90 м и
широчина од 3,50 м поставување бетонски монтажни рабници и уредување на косини од
двете страни на улицата, каде трасата ја следи постојната земјена улица во најголема
можна мерка.. Коловозната конструкција ќе се изведува врз тампонски слој од дробен
камен со д = 30 см, асфалтен коловоз БНС 22 со дебелина од 6см и абечки слој АБ11 со
дебелина од 4см. Изградбата на улицата опфаќа: ископ на земја, тампонирање,
асфалтирање, поставување бетонски монтажни рабници и уредување на косини од двете
страни на улицата.

Слика 5. Мапа на село Виничани, улица 1 и уредување на централно подрачје
Хоризонталното решение на трасата е дефинирано со правци и кружни кривини. Преодни
кривини не се применети со цел да се уклопи целата траса во моменталната состојба и да
се вклопат сите веќе постоечки пропратни објекти од селото. Хоризонталните елементикривини со кои е конструирана трасата овозможуваат минимални отстапки од
постоечката траса. Трасата на Улица 1 е конструирана од пет тангенти т.е. правци и
четири хоризонтални кружни кривини. Вертикално решение. Нивелетата на улицата е
конструирана со 7 вертикални кружни кривини (3 конкавни и 4 конвексни) и 8 правци.
Запазени се минималните и максималните вредности на кривините.
Одводнувањето е решено со попречните падови на улицата додека за одводнување на
засторната вода од коловозната конструкција предвидено е поставување на дренажна
цевка Ф110 по цела должина на улицата, на едниот крај од истата, која треба да биде
поврзана во атмосферската канализација.
Главните карактеристики на улицата се:
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Тип на улица
Сметковна брзина

локален пат

Должина на улица

181,90 м

Ширина на коловоз

1 х 3,50 = 3,50 м

Максимален надоложен наклон

5,42 %

Минимален надоложен наклон

0,70%

Радиус на хоризонтални кривини

R од 40 до 60 м

Минимален радиус на вертикална кружна конвексна кривина

Rmin = 200 м

Максимален радиус на вертикална кружна конвексна кривина

Rmax = 400 м

Минимален радиус на вертикална кружна конкавна кривина

Rmin = 100 м

Максимален радиус на вертикална кружна конкавна кривина

Rmax = 500 м

Минимален попречен наклон

1,01 %

Максимален попречен наклон

4,40 %

40 (30) км/час

Коловозна конструкција:


Тампонски слој од дробен камен

д = 30 см



Коловоз-асфалтен слој БНС 22

д = 6 см

д = 4 см
 слој за абење од АБ11
Изградбата, односно осовременувањето на улиците ќе ја подобри комуникацијата помеѓу
жителите од конкретните улици со останатите делови од селата, како и со останатите
населени места од општината и поширокиот регион. Со тоа ќе се подобрат условите за
живеење на локалното население, а индиректно ќе се допринесе за понатамошен развој
како на селото така и на поширокиот регион.
Составен дел на овој под-проект е и уредување на централно подрачје во село Виничани
кое зафаќа површина од околу 2.800 м2. Сегашната состојба на овој простор е неуреден
центар низ кој поминува главната улица во селото, која е изградена во 1992 година и е
делумно асфалтирана, просторот од двете страна на улицата е неуреден со земјани
површини и во непосредна близина се наоѓа мало запуштено детско игралиште, два
дуќана, индивидуални куќи, црквата ,,Св. Илија,, како и стојалиште за автобуси за
работници и комбиња за ученици. Кон оваа улица гравитираат неколку селски улици
вклучувајќи ја и улицата 1 која е дел од проектот. Постојната главна улица во центарот,
вклучувајќи го и просторот околу неа е во незадоволителна состојба, со на места оштетен
асфалт и без тротоари.

Слика 6. Постојна состојба на Центар на село Виничани

Слика 7. Новопроектирана состојба на централно подрачје во с. Виничани
Со проектот се предвидува реоформување и изградба на ново централно подрачје.
Изградбата вклучува вадење на постојните асфалти, отстранување на постојната дотраена
инфраструктура како детско игралиште, фонтаната за вода за пиење и друга урбана
опрема, поплочување (со претходно набивање на земјеното тло, поставување на ризла д =
5см и тампонски слој од дробен камен д = 20см) на коловозот, тротоарската површина,
пешачките патеки и површината под плоштадот со павер елементи 10/10/8см, изградба на
автобуско стојалиште. Во рамките на истиот локалитет се предвидува изградба на ново
детско игралиште врз нов песочен насип и нови детски реквизити. На локацијата каде се
руши постојниот руиниран објект се предвидува изграба на кошаркарско игралиште со
асфалтирање на подлогата. Центарот ќе се облагороди со поставување на нова урбана
опрема-клупи со и без наслон, корпи за отпадоци како и фонтана за пиење вода.
Предвидено е и хортикултурно уредување со ниско и високо зеленило, како и
поставување на комплетно нова електрична мрежа, со инсталација на нови електрични
столбови.
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3. УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ СО НАТРИУМОВИ СВЕТИЛКИ НА ЦЕЛАТА
ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА ГРАДСКО
Во сите 10 населени места во општина Градско постои уреден систем на улично
осветлување. На територијата на општината поставени се вкупно 532 сијалични места со
546 улични живини светилки со висок притисок и инсталирана моќност од 70 W и тоа: с.
Градско -277, Виничани-72, Ногаевци-55, Водоврати-29, Долно Чичево-23, Горно Чичево12, Уланци-25, Кочилари-24, Подлес-19 и Грачиште-10.. Постојните живини светилките
се енергетски неефикасни, имаат голема потрошувачка на електрична енергија и високи
трошоци за одржувањето заради потребата од често менување на светилките поради
нивно прегорување.
Од тие причини со проектот се предвидува замена на постојните живините светилки со
натриумови светилки од 70W со што ќе се овозможи заштеда на електрична енергија,
помали трошоци за одржување на истите и заштита на животната средина. Се предвидува
замена на до 714 светилки и тоа замена на сите постојни 546 светилки како и поставување
на нови (до 168) светилки за новата населба во с. Градско која е предвидена со новиот
урбанистички план и за нови сијалицни места и мрежи по населените места каде што не е
покриено со улично осветлување и има потреба од поставување на нови сијалични места
по потреба на граѓаните и каде има потреба од подобрување на нивото на осветленост.
Точниот број на нови светилки ќе се одреди согласно потребата во моментот на
отпочнување на работите.
Проектот предвидува замена на 714 живините светилки со натриумови светилки.
Предвидена е набавка и монтажа на светлечка арматура комплет со натриумови светилки
70 W Е 27, заштита IP 65, кабли PGP, клеми и изработка со монтажа на метални држачи за
бандера
Цели на проектот


Доизградбата на преостанатиот дел од локален пат за село Кочилари и
неговото поврзување со останатата патна мрежа од Општината ќе ја подобри
комуникацијата на жителите од ова село со останатите места од Општината и
поширокиот регион. Со тоа би се подобриле условите за живеење на локалното
население и понатамошен развој како на селото така и на поширокиот регион.



Изградбата на сервисните улици во населбата Градско и селото Виничани ќе
допринесе кон подобрување на стандардот и квалитетно на живот во местата
како и побезбеден и посигурен сообраќај за сите директни учесници во
сообраќајот. Дополнително со уредувањето на центарот на селото Виничани,
месното население ќе има можност да користат естетски урбан рекреативен и
безбеден простор.



Со реализација на проект за енергетска ефикасност на уличното осветлување во
општина Градско ќе се овозможи заштеда на електрична енергија, помали
трошоци за одржување на истите и заштита на животната средина.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
УСЛОВИ ЗА ИЗВЕДБА
1.Обнова на трасата со осигурување на темињата и главните точки
При почнување на работите да се изврши обновување на трасата и осигураат темињата и
главните точки на правците и кривините, а особено на крстосниците.Осигурувањето да се
изврши надвор од појасот на работите и да се даде посебна скица.Оваа позиција опфаќа и
контрола на попречните профили.


2.Ископ на хумус со трева

Оваа работа го опфаќа површинскиот откоп на хумусот извршен кај ископ во широк
откоп на трасата и во позајмиштата, како и под насипите со различни дебелини и негово
префрлување и транспорт во постојана или привремена депонија.
Работите мора да бидат изведени во согласност со проектот, односно според барањата на
Надзорниот орган.
Хумусот се откопува исклучително машински, а рачно единствено таму каде што
машините не би можеле да го извршат на задоволително ниво. Грмушките може од место
на место да се отстранат заедно со хумусот, но тие мора да се одвојат од хумусот пред
хумузирањето на косините од трупот на патот.
Туркањето на хумусот во депонијата мора да се извршува на таков начин да не дојде до
мешање со нехумусен материјал. Ако постои вишок на хумус, потребно е претходно да се
предвиди локација и облик на депонијата за негово депонирање.
За време на откопот на хумусот не смее да се дозволи подолго задржување на водата на
почвата затоа што таа прекумерно би го расквасила. Заради тоа, во текот на ископот треба
да се води сметка за тоа да биде овозможено постојано попречно и подолжно
одводнување. Водата треба да се одведе надвор од трупот на патот со приклучок на некој
одводен канал, поток или природна депресија.
Површините на кои после откопот на хумусот според критериумите за изработка на
подтло е предвидена изработка на насип, треба веднаш да се уредат и набијат, а исто така
и да се изработи и набие првиот слој на насипот според критериумите за изработка на
насип.
Идентификацијата на хумусниот слој се извршува врз основа на мирисот, бојата,
состојките на растителните и животинските остатоци кои подлежат на прецес на
распаѓање, како и количината на вкупните органски материи. Ако хумусниот слој и
почвата погодна за уградување во темелната основа, не е можно да се определи на
визуелен начин, дебелината на хумусниот слој се определува врз основа на лабораториско
испитување на примероци (МКС У.Б1.024/68).
Оваа работа се мери во кубни метри на вистински ископаниот хумус, а се плаќа по
договорените единечни цени кои вклучуваат откоп на хумусот, превезување во депонија
со распостирање и планирање како и се останато според описот во оваа точка
3.Машиски ископ во широк откоп
Оваа работа ги опфаќа сите широки откопи, за сите видови земјан материјал, кои се
предвидени со проектот заедно со одвоз, односно туркање на ископаниот материјал во
насипи, депонии или во депонии за разни потреби, според намената како материјалот ќе
се употребува при изведување на работите. Во тие работи се вклучени сите откопи на
засеци, усеци, позајмишта, корекција на водотоци, девијација на патишта како и широки
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откопи при изведување на објектите. Сите откопи треба да се извршат според профилите
и висинските коти, со нагиби дадени во проектот, односно според барањата на
Надзорниот орган, земајќи ги во предвид геотехничките карактеристики на ископаниот
материјал, како и бараните особини за наменска употреба на ископаниот материјал, а по
овие Технички услови.
Во принцип, ископот треба да се работи со употреба на механизација и други средства,
така да рачната работа се ограничи на неопходен минимум.
Ископите во тврд каменен материјал треба да се изведуваат со машински дупчења, со
длабинско и обично минирање на поголемите парчиња карпи, во колку тоа го бара
наменската употреба на ископаниот материјал. Треба да се земе во предвид, исто така
механичкото туркање, односно утоварот на материјалот како и превозот до местото на
употреба, т.е. до депонијата со истоварот. Сиот ископан материјал од ископот мора да
биде прилагоден на барањата на наменската употреба според проектот и овие Технички
услови, како за насипи, така и за преработка во материјал за тампонот и сл. и треба да се
разврстат по квалитет, ако тоа биде потребно.
Сите ископи треба да се извршат според профилите, со предвидените висински коти и
пропишаните нагиби во проектот, односно по барањата на Надзорниот орган. При
изведувањето на ископот треба да се спроведат потребните заштитни мерки за потполна
сигурност при работата и сите потребни осигурувања на постојните објекти и
комуникации.
Во секоја фаза на работата мора да биде овозможено ефикасно одводнување на трупот на
патот. Влошените услови за работа поради појавата на водапри копањето нема да се
плаќаат посебно.
Нагибите на косините во ископот треба да се уредат по проектот, односно по барањата на
Надзорниот орган. Оваа работа бара исто така чистење на сите неприкладни места во
земјаниот материјал, кои бараат посебни заштитни сигурносни решенија, како што е
осигурување на растресените зони, каверни, извори на вода итн. ако таквите работи не се
предвидени веќе во другите работи, како на пример заштита на косините на усекот во
склад со условите за земјаниот материјал, геолошките наоди и другите појави во
ископите, што Изведувачот мора да го земе во предвид во текот на работа, а поради што
Изведувачот нема право на промена на единечните цени.
При изведување на работите треба да се внимава да не дојде до поткопување,
пореметување на рамнотежата или оштетување на косините на ископот кои се предвидени
со проектот, како и на основната карпа во зоната на планумот на патот т.е. коловозната
конструкција, како и во зоната на темелењето на објектите, корекција на водотеците и
секаде каде има широк ископ во карпести средини.
Во колку со предвидениот распоред на земјаните маси според проектот не достига
материјал на трасата, а со проектот не е одредено позајмиште во близина, Надзорниот
орган ќе го одреди местото за позајмиште.
Мерње на количините за пресметка на ископот се врши на основа стварната кубатура на
ископот мерено во природната состојба, а на основа на мерењето на попречните профили
после симнување на хумусот и по конечен ископ во рамките на проектот, односно
промените кои ги одобрил Надзорниот орган. Вишокот на ископани количини од
проектираните не се плаќаат, во колку настанале по грешка на Изведувачот.
4.Изработка на подтло
Опис

Природна почва на која се врши темелење (изработка) на насип.
Општо
Работата опфаќа набивање, евентуално раскопување поради сушење или квасење на
природната почва во дебелина која е определена со проектот, приближно околу 30 см.
Прописи по кои се врши контрола на квалитетот на материјалот
МКС У.Б1.010/79

Земање на примероци на почва

МКС У.Б1.012/79

Одредување на влажноста на примероци на почва

МКС У.Б1.014/88

Одредување на специфичната тежина на почвата

МКС У.Б1.016/92

Одредување на запреминска тежина на почвата

МКС У.Б1.018/80

Одредување на гранулометрискиот состав

МКС У.Б1.020/80

Одредување на консистенција на почвите. Атербергови граници.

МКС У.Б1.024/68
почвата

Одредување на содржината на согорливи и органски материи во

МКС У.Б1.038/68

Одредување на оптималната содржина на водата

МКС У.Е1.010/81

Земјани работи при изградба на патишта

Прописи по кои се врши контрола на квалитетот на уградување на материјалот
МКС У.Б1.010/79

Земање на примероци на почва

МКС У.Б1.012/79

Одредување на влажноста на примероци на почва

МКС У.Б1.016/92

Одредување на запреминска тежина на почвата

МКС У.Б1.046/68

Определување на модул на стисливост со методот на кружна плоча

Критериуми за оценка на квалитетот на уградување
Пред почетокот на насипањето, треба исчистената и израмнета темелна основа - подтло,
да се збие во склад со следните барања:
Баран минимален %
на густина (степен
на
зби-еност)
според стандар-ден
Прокторов опит

Опис

Природна
почва
составена
од
кохерентни
земјани
материјали,
а 98 %
проектираниот насип не е повисок од 2,0 м.

Модул
на
стисли-вост Мс
мм, најмалку
(MN/m2)



Природна почва од кохерентни земјани
материјали,
95 %
а проектираниот насип е поголем од 2,0 м

20



Природна
почва
составена
од
некохерентни земјани материјали, а 100 %
проектираниот насип не е повисок од 2,0 м

20



Природна
некохерентни


почва
земјани

составена
од
материјали, а 95 %

25

25
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проектираниот насип е повисок од 2,0 м
Под висина на насип се смета висината од котата на припременото подтло - темелна
основа до котата на планумот на долниот строј (постелка) на најнискиот дел.
Испитувањата ќе се вршат на секои 1000 м2 изработено подтло.
Во случај да е составот на почвата - подтлото на насипот таков, да не може да се
постигнат критериумите од табелата (заситена почва, муљевита почва, почва со органско
потекло и слично), потребно е пред изработка на насипот подтлото да се припреми
односно санира на начин како е даден во проектот, или на начин како што ќе одреди
Надзорниот орган.
5.Изработка на насипи
Таа работа го опфаќа насипањето, разастирањето, грубото односно финото планирање,
навлажнување или сушењето и збивањето на метеријалот во насипот, според димензиите
одредени во проектот.
Целата работа мора да биде изведена во склад со проектот и овие Технички услови.
За изработка на насипот ќе се употребат сите аноргански материјали со пропишан
квалитет.
Во насипите неможат да бидат вградени органски отпадоци, корени, грмушки, односно
материјал кој со време поради биохемиското дејство би ги променил своите механичкофизички особини.
Материјалот за изработка на насип може да се добие од усеците на трасата или од
позајмиштата.
Прописи по кои се врши контрола на квалитетот
МКС У.Б1.010/79

Земање на примероци на почви

МКС У.Б1.012/79

Одредување на влажноста на примероци на почва

МКС У.Б1.014/88

Одредување на специфичната тежина на почвата

МКС У.Б1.016/92

Одредување на запреминска тежина на почвата

МКС У.Б1.018/80

Одредување на гранулометрискиот состав

МКС У.Б1.020/80 Одредување на конзистенција на почвите. Атербергови граници
МКС У.Б1.024/68
почвата

Одредување на содржината на согорливи органски материи во

МКС У.Б1.038/68

Одредување на оптималната содржина на водата

МКС У.Е1.010/81

Земјани работи при изградба на патишта

МКС У.Е8.010/81

Носивост и рамност на ниво на постелката

Освен наведените стандардни прописи потребно е да се придржува и до одредбите
наведени во овие Технички услови.
Класификација на метријалите
За класификација на материјалите за изработка на насипот се употребува единствената
класификација како и нормите U.S.C.S и AASHO, како и Касаграндевиот дијаграм за
пластичност.
Претходни испитувања на материјалот за насип

За подобност на материјалите за изработка на насип треба да се извршат испитувања на
сите материјали од усеците и позајмиштата со кохерентна и некохерентна почва,
вклучувајќи и мешаните и карпестите материјали.
Потребно е да се извршат следните испитувања:
а)Природна запреминска тежина и влажност.
б)Гранулометриски состав и степен на нерамномерноста.
ц)Атербергови граници на конзистенција: граница на течење, граница на пластичност,
индекс на пластичност и Касаграндев критериум на мраз.
д)Оптимална влажност и збиеност.
е)Калифорниски индекс на носивоста на почвата во лабораториски услови.
Критериум за оцена на квалитетот на материјалот за вградување


Влажноста на материјалот треба да е таква да може при набивање да се постигне
пропишаниот квалитет (блиску до оптималниот);



Минималната запреминска тежина добиена во лабораторија со енергија E=600
3
kNm/m3
, за насипи
d
3
;
d



Оптимална влажност помала од 20 %;



Граница на течење помала од 50 %;



Индекс на пластичност помал од 20 %;



Степенот на нерамномерноста “u” да не е помал од 9; а кај чисто камени
материјали од 4;



Процент на органски материи помал од 8 %;



Ако насипот се работи од некохерентен материјал, зрната не смеат да бидат
поголеми од 30 см односно максимум до ½ од висината на слојот;



За насип може да се употребат оние материјали за кои е докажана нивната
употребливост за добивање стабилност на трупот на патот.



При испитување подобност на материјали за изработка на насип, да се извршат
испитувања на секој усек и позајмиште, како и при секоја промена на материјалот.
Опитите треба да се извршат на минимум два примерка за секоја врста на
материјал, односно по налог на Надзорниот орган.

Наведените испитувања треба обавезно да се извршат и покрај геомеханичките
испитувања дадени во проектот.
Довезување и насипување
Довезување и насипување на материјалот на припремената темелна почва, или на веќе
изграден слој на насипот може да се отпочне дури по примањето на долните слоеви од
страна на Надзорниот орган.
Секој поединечен слој мора да биде распослан во подолжен смер, хоризонтално, или
најмногу во нагиб еднаков со проектираниот подолжен нагиб. Во попречен смисол секој
слој мора да има двостран или едностран нагиб од 2-4 %. Тој нагиб е потребен за
одводнување на атмосферските води, поради што површината на слојот, при
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вградувањето на кохерентни земјани материјали, мора да биде распослана и веднаш
збиена (секојдневно).
Секој поединечен слој мора да биде насипан според проектираниот попречен профил.
При донесување на материјалот, премините на транспортните средства мора да бидат што
порамномерно распоредени по целата широчина на планумот.
Висината (дебелината) на поодделниот распослан слој мора да биде во склад со ефектот
на збивање по длабочина на употребеното средство за збивање, видот на насипаниот
материјал и сегрегациски појави.
Во колку постојат барања и можности за вградување насип во слоеви со дебелина
поголема од 30 см или некои други дебелини, тогаш Надзорната служба барањето може
да го одобри во колку Изведувачот ги исполни следните услови:
На пробна делница со должина 30 - 50 м со употреба на механички средства со кои се
врши набивање на насипот, се утврдува дебелината на слоевите, механички средства,
бројот на прелази, особините на материјалот со влажност и збиеност на пет места, од кои
минимум два во долната половина на слојот.
Целиот процес на усвојување дебелини на слоевите по пат на пробна делница работи
заедничка комисија составена од претставник на Надзорната служба и претставник на
Изведувачот. Врз основа на резултатите, Надзорниот орган ги внесува потребните наоди и
дава налог за работа, во градежниот дневник.
Трошоците за изработка на пробни делници паѓаат на Изведувачот, со тоа што
изградениот слој од насип, во колку е на трасата и неговата збиеност задоволува, се
признава како изведен насип.
За секоја врста на материјал кој се вградува во насип потребно е да се изврши испитување
на пробна делница и усвојување механизација за изведување на насипите.
Набивање
Општо
Секој слој од насипот мора да биде набиен во полна широчина со соодветните механички
средства, при што збивањето во принцип треба да се изведува од ивиците кон средината.
Сите непристапни места за механизацијата, или места каде употребата на тешките
средства за набивање од други причини би биле неприкладна (насипување зад објекти,
потпорни зидови итн.), треба да се набива со други погодни средства или методи, чија
употреба ќе ја одреди Надзорниот орган.
Секој слој од насипот пред почетокот на набивањето мора да биде овлажен или просушен
до влажност, која е во склад со претходните испитувања и кај која употребениот вид
материјал може да се набие до бараната збиеност. Во колку после набивањето и
контролата на квалитетот не се продолжува веднаш со насипување на следниот слој, туку
се продолжува со насипување после подолг временски период под различни временски
услови, пред насипувањето треба повторно да се контролира квалитетот на збиеноста и
влажноста. Со набивањето во тој случај може да се отпочне дури тогаш кога со
испитувањето повторно е докажан квалитетот на збиеноста.
Во случај кога за насип би бил употребен претежно кохерентен материјал, а временските
услови би го оневозможиле набивањето, тогаш е дозволено да се употребат други
постапки како на пример: стабилизација, обработка, или замена на материјалот со
квалитет кој што ќе го бара односно одбере Надзорниот орган. Овие трошоци ги сноси
Изведувачот.

Кога во тек на денот постои опасност од дожд, Надзорниот орган по потреба ќе го
стопира понатамошното работење на насипање, без надокнада на трошоците. На насипот
од кохерентен материјал треба да се испланира и увалира горната површина на слојот со
лесен мазен ваљак (3 до 5 тона), така да површината биде во нагиб од 2 - 4% на една
страна, мазна и без влабнатини во кои би можело да се собира атмосферска вода. Пред
насипување на новиот слој потребно е вака измазнетата површина да се орапави поради
постигање на што подобра врска помеѓу слоевите. Ова важи и кај другите поголеми
прекини на работите при изградба на насип, поради престанок на сезоната за градење и
слично.
Насипањето мора така да се изведува да слоевите во подолжен смисол бидат по можност
хоризонтални и така да се избегнат нагли висински премини меѓу слоевите со различна
височина, а се изведуваат под нагиб под кој сеуште може да се изведе прописно збивање.
Работата на насипувањето ќе се прекине во секое време ако не може да се постигнат
задоволителни резултати особено поради дожд, високи подземни води, или некои други
атмосферски непогоди. По овој основ, Изведувачот нема право на било каков надоместок.
Материјалот за насипи не смее да се угради на замрзнати површини, ниту пак смее да се
угради на снег, мраз, или да се вградува замрзнат земјан материјал.
На терен со нагиб поголем од 20о насипите мора да се полагаат на скалести засеци со
широчина според проектот, а најмалку 1 - 1,5 м усе-чени во теренот на кој насипот се
гради. Страничните површини на скалестите засеци треба да се изведуваат во нагиби 2:1.
Кога нагибот на теренот е поголем од 30о, скалестите засеци да бидат изработени без
меѓупростор, додека кога нагибот на теренот е од 20 - 300 се поставуваат меѓупростори од
1 м. Попречниот пад на скалестите засеци во кохерентен материјал треба да се изведе со
наклон од 3% од бочната страна на засекот.
Ако овие работи на изработка на скалите не се предвидени со проектот, истите ги
утврдува Надзорниот орган, а Изведувачот е должен да ги изврши.
Надзорниот орган после тоа ќе го одреди начинот и обемот на понатамошните тековни и
технолошки испитувања.
Завршниот слој на земјаниот насип во дебелина 30 - 50 цм треба по можност да се
изработи од подобар материјал (каменит или чакалест) од ископот на трасата. Ако тоа не
е можно, тогаш од ископот од позајмиште, ако тоа Надзорниот орган го одреди.
Во случај да коловозната конструкција не е димензионирана со завршен слој од каменит
материјал, а постои можност за поекономично димензионирање, Инвеститорот има право
да изврши потребни измени, а Изведувачот е должен да постапи по изменетото решение
(распоред на масите и нивелета).
Контрола на квалитетот при уградувањето
Прописи по кои се врши контрола
МКС У.Б1.010/79

Земање на примероци на почви

МКС У.Б1.012/79

Одредување на влажноста на примероци од почва

МКС У.Б1.016/92

Одредување на запреминска тежина на почвата

МКС У.Б1.046/68
плоча.

Определување на модул на стисливост со методата на кружна

Критериум за оценка на квалитет на вградување на кохерентни материјали и

Сегмент IV– Обрасци на понудата

измешани материјали до 20 % камен материјал
Положба на насипаните слоеви

Баран минимален % на збиеност
по стандарден Прокторов опит
E = 600 kNm/m3

Слоеви на насип високи преку 2,0 м од
подножјето на насипот до висина 2,0 м под 95 %
коловозот


Слоеви на насип високи до 2,0 м и слоеви
на
повисоки
насипи, 100 %
од планумот на долниот слој - леглото до 2,0
м под коловозот


Критериуми за оценка на квалитетот на уградување кај кохерентните измешани
материјали со повеќе од 20 % камен материјал
Минималната барана вредност на модулот на стисливоста Мс за некохерентни и
измешани материјали со различен гранулометриски состав се определува според следните
критериуми, а со плоча Ф30 см.


за мешан материјал со 20-35 % каменен материјал Ms = 25 - 30 MPa



за мешан материјал со 30-50 % каменен материјал Ms = 30 - 35 MPa



за мешан материјал со повеќе од 50% камен материјал при оптимална или
блиска влажност Ms = 40 MPa

За грубо - зрни дробени камени материјали (пречник на зрната преку 150мм) и мешани
материјали, контролата на збиеноста може по потреба да се изврши и со запремински
методи.
Ако материјалот во нанесеноит слој за насипот сув, со влажност помала од оптималната ,
надзорниот орган преку градежниот дневник ќе нареди квасење со оптимална
влажност.Оваа работа се врши со моторни прскалици-цистерни.
Обем на тековните контролни испитувања
Збиеноста на слоевите од насипите се испитува на секои 1000 м2, со два опити во
непосредна близина, кои даваат еден резултат, а гранулометрискиот состав на секои
4000м3.
Ова важи за насипи со должина поголема од 50 м.
Влажноста на материјалот се испитува секојдневно. Кон изработка на следен слој неможе
да се пристапи се додека не се докаже бараниот квалитет од претходниот слој.
Во случај Надзорниот орган, при контролните испитувања да утврди поголеми
отстапувања на резултатите од пропишаните, може обемот на испитување дополнително
да се измени.
Количеството на уградениот материјал се мери во м3 од стварно извршените количини во
рамките на проектот, без хумусниот слој на косините на насипот, а вклучувајќи го јадрото
на банкините.
6. Насипување и разастирање
Насипување и разастирање на израмнетиот слој на подлога од каменен материјал

Насипувањето и разастирањето на материјалот за изравнителниот слој може да отпочне
тогаш откако поодделните врвови на карпите се израмнат така да не излегуваат преку
нивото на проектираната постелка - планумот на долниот строј.
Пред почетокот на насипувањето и на разастирањето треба да се провери квалитетот на
материјалот за израмнителниот слој односно неможат да се применуваат глиновити
материјали, туку шљунковити, дробина и други мешани материјали со макс. 50% учество
на песковито - глиновити фракции.
Насипување и разастирање на израмнителниот слој на подлога од врзан
(кохерентен) материјал
Во случај на хемиска стабилизација на постелката - планумот на долниот строј на
усеците, треба да се насипа израмнителниот слој за стабилизација во дебелина од 15 см.
Оваа работа се извршува само на барање, односно со одобрување на Надзорниот орган.
7.Барања за постелицата - планумот на долниот строј
Израмнетост
Израмнетоста на испланираната и збиената постелка се испитува со летва долга 4 м со
крстови или конец под услов да максималното отстапување од предвидената рамнина во
било кој смер во односна осовината на патот (попречно, подолжно и дијагонално) не смее
да биде поголема од 20 мм. Контролата на израмнетоста се врши по профили со тоа да
нивното растојание не може да биде поголемо од 30 м.
Коти на површината
Котите на површината на завршниот слој на постелката на било кое место смеат да
отстапат од
Котите на поодделните мерни места се одредуваат со нивелмански инструменти, а
мерните места ќе ги одреди Надзорниот орган по методата на статистичка веројатност, со
тоа нивоното растојание да не биде поголемо од 30 м, т.е. на секој попречен профил.
Попречниот и подолжниот нагиб на постелицата мора да се изведе според проектот.
Пониско изведена постелица се дополнува на терет на Изведувачот со материјал за долен
носив слој.
8.Збивање на постелицата - планумот
Општо
Целокупната широчина на постелицата - планумот според проектот мора да биде
механички стабилизирана. Ископаниот или насипаниот и разастран материјал за
постелицата - планумот, мора веднаш да се набие.
Во случај кога веќе збиената постелица - планум, подолго време е изложено на временски
непогоди, или на некој друг начин е оштетена, Изведувачот е должен да ја доведе
повторно во состојба барана по овие Технички услови.
Контрола на квалитетот при уградување
Прописи по кои се врши контрола на квалитетот
МКС У.Б1.010/79

Земање на примероци на почви

МКС У.Б1.012/79

Одредување на влажноста на примероци на почва

МКС У.Б1.014/88

Одредување на специфичната тежина на почвата

МКС У.Б1.016/92

Одредување на запреминска тежина на почвата
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МКС У.Б1.046/68

Определување на модул на стисливост со методата на кружна плоча.

Критериум за оцена на квалитетот
За постелица од кохерентен материјал и мешан материјал до 20% со каменен материјал,
бараната збиеност треба да е поголема од 100%, од стандардната лабораториска збиеност,
а модулот на стисливост поголем од 30 MPa.
За постелица од мешан материјал со повеќе од 20 % со каменен материјал се бара
минимална вредност на модулот на стисливост Мс, добиена со опит на плоча ф30 цм
според следното:
- за материјали со (20 - 35) % каменен материјал

Мс = 35 MPa

- за материјали со (35 - 50) % каменен материјал

Мс = 40 MPa

- за материјали со повеќе од 50 % каменен материјал

Мс = 45 MPa

- за некохерентни материјали

Мс = 50 MPa

Обем на тековните испитувања
-Испитување на збиеноста да се врши на секои (50 - 100) м со два опита во непосредна
близина кои даваат еден резултат.
-ЦБР на секој усек и насип на основа на резултатите од испитувањата пред вградување,
како и повторно утврдување на ЦБР кај секоја промена на материјалот.
-Влажноста се испитува секојдневно при геомеханичките примања.
-Гранулометрискиот состав на 6000м2 постелка, или почесто, ако има промена на
материјалот.
Превземање на работите
Примањето на постелицата го врши Надзорниот орган непосредно пред наредната фаза на
изведување на работите.
9. Планирање и валирање на постелицата-планум
Опис
Работата опфаќа:
Уредување на планумот на долниот строј во усеците, насипите и засеците со грубо и фино
планирање и набивање:
Во камени материјали - израмнувањето на преостанатите врвови на карпите, насипување
на израмнетиот слој, разастирање, планирање, навлажнување и збивање на тој слој,
Во кохерентни материјали - планирање, санација на поодделни помали нехомогени места,
навлажнување, односно просушување на земјата, со збивање до прописната збиеност,
или, во случај набивањето да е оневозможено поради превисоката природна влажност на
почвата, односно поради неповолните временски прилики, се врши подлабок ископ за 15
см и се изведува механичка или хемиска стабилизација на изравнителниот слој. Одлука за
ова донесува Надзорниот орган.
Опишаните работи треба да се изведуваат до кота предвидена во проектот по цела
ширина на планумот и во склад со овие Технички услови.
Материјали

За изработка на постелица се употребуваат аноргански материјали како за завршниот слој
на насипот, пропишани со овие услови.
Прописи кои се применуваат
МКС У.Б1.010/79

Земање на примероци на почви

МКС У.Б1.012/79

Одредување на влажноста на примероци на почва

МКС У.Б1.014/88

Одредување на специфичната тежина на почвата

МКС У.Б1.016/92

Одредување на запреминска тежина на почвата

МКС У.Б1.018/80

Одредување на гранулометрискиот состав

МКС У.Б1.020/80

Одредување на конзистенција на почвите. Атербергови граници

МКС У.Б1.024/68
почвата

Одредување на содржината на согорливи и органски материи во

МКС У.Б1.022/68

Одредување на промената на запремината на почвата

МКС У.Б1.026/68

Одредување на содржината на карбонати во почвата

МКС У.Б1.030/92

Одредување на јакоста на притисок на почвата

МКС У.Б1.038/68

Одредување на оптималната содржина на водата

МКС У.Б1.040/68

Одредување на еквивалентот на песокливи почвата

МКС У.Б1.042/69

Одредување на калифорнискиот индекс на носивост

Освен наведените стандардни прописи потребно е придржување кон сите одредби кои се
дадени во овие Технички услови.
Класификација на материјали
За класификација на земјаните материјали на постелицата - планумот на долниот строј, се
употребува терминологијата по класификацијата на U.S.C.S. и A.A.S.H.O. и
Касаграндовиот дијаграм на пластичност.
Критериум за оцена на квалитетот на материјалот пред вградување на материјалот за
постелицата - планумот на долниот строј, мора да ги задоволи следните услови:
Влажноста на материјалот мора да биде таква за да при збивањето може да се постигне
пропишаниот степен на збиеност.
Минималната запреминска тежина добиена во лабораторија со енергија Е = 600 kNm/m 3
треба да е поголема од 17,5 kN/m3.
Оптималната влажност да е помала од 20 %.
Границата на течење да е помала од 30 %, а индексот на пластичност да е помал од 17 %.
Степенот на неравномерноста “u” да не е помал од 9 и најголемите зрна во тој слој да не
бидат поголеми од 60 мм (10% до 70 мм).
Калифорнискиот индекс на носивост во теренски услови да е поголем или еднаков на 8 %.
Во усеците со кохерентен материјал во постелицата потребно е пред набивање да се
површинскиот слој разрие.
Изведување и квалитет на работите
Насипување и разастирање
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Насипување и разастирање на израмнетиот слој на подлога од каменен материјал
Насипувањето и разастирањето на материјалот за изравнителниот слој може да отпочне
тогаш откако поодделните врвови на карпите се израмнат така да не излегуваат преку
нивото на проектираната постелка - планумот на долниот строј.
Пред почетокот на насипувањето и на разастирањето треба да се провери квалитетот на
материјалот за израмнителниот слој, односно неможат да се применуваат глиновити
материјали, туку шљунковити, дробина и други мешани материјали со макс. 50% учество
на песковито - глиновити фракции.
Насипување и разастирање на израмнителниот слој на подлога од врзан
(кохерентен) материјал
Во случај на хемиска стабилизација на постелката - планумот на долниот строј на
усеците, треба да се насипа израмнителниот слој за стабилизација во дебелина од 15 см.
Оваа работа се извршува само на барање, односно со одобрување на Надзорниот орган.
Барања за постелицата - планумот на долниот строј
Израмнетост
Израмнетоста на испланираната и збиената постелка се испитува со летва долга 4 м со
крстови или конец под услов да максималното отстапување од предвидената рамнина во
било кој смер во односна осовината на патот (попречно, подолжно и дијагонално) не смее
да биде поголема од 20 мм. Контролата на израмнетоста се врши по профили со тоа да
нивното растојание не може да биде поголемо од 30 м.
Коти на површината
Котите на површината на завршниот слој на постелката на било кое место смеат да
Котите на поодделните мерни места се одредуваат со нивелмански инструменти, а
мерните места ќе ги одреди Надзорниот орган по методата на статистичка веројатност, со
тоа нивоното растојание да не биде поголемо од 30 м, т.е. на секој попречен профил.
Попречниот и подолжниот нагиб на постелицата мора да се изведе според проектот.
Пониско изведена постелица се дополнува на терет на Изведувачот со материјал за долен
носив слој.
10.Тампон
Оваа работа ја опфаќа набавката и вградувањето на материјалите за носивите слоеви
одредени со проектот.
Употребени прописи
МКС Б.Б0.001/84 Земање на примероци на камен и камени агрегати
МКС Б.Б8.012/87 Испитување на цврстината на притисокот
МКС Б.Б8.010/80 Одредување на впивање на водата
МКС Б.Б8.030/86
збиеност

Одредување на волименската тежина на агрегатот при одредена

МКС Б.Б8.032/80 Одредување на специфична тежина на агрегатот
МКС Б.Б8.031/82 Одредување на волименска тежина и впивање на водата

МКС Б.Б8.036/82 Одредување на количеството на ситни честички со метод на мокро
сеење.
МКС Б.Б8.039/82 Приближно одредување на загаденоста со органски материи.
МКС Б.Б8.047/87 Дефинирање на обликот и изгледот на површината на зрната.
МКС Б.Б8.035/84 Одредување на влажноста.
МКС У.Б1.018/80 Одредување на гранулометрискиот состав.
МКС У.Б1.038/68 Одредување на оптимална содржина на вода.
МКС Б.Б3.050/64 Содржина на глина и муљевити состојки.
МКС У.Б1.046/68 Одредување на модул на стисловост по метод на кружна плоча.
МКС У.Е9.020/66 Класична и современа подлога за патишта.
МКС Б.Б8.001/82 Постојаност на мраз.
МКС Б.Б8.044/82
натриум сулфат.

Испитување на постојаноста на агрегатот на мраз со употреба на

МКС Б.Б8.045/78 испитување на отпорноста на каменот и камениот агрегат на абење По
методата на “Лос Ангелес”
МКС У.Б8.045/69 Определување на калифорниски индекс на носивост.
Материјалот за механички стабилизирани долни носиви (тампонски) слоеви мора да биде
составен од зрна кои одговараат на пропишаните барања како следува:
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Во секој атест за претходните испитувања треба да се приложи записник за земање на
примероци потпишани од страна на Надзорниот орган, овластени лица на
Лабаратораијата која врши испитување и Изведувачот на работите.

На почетокот од вградувањето на пробна делница со должина од 50-100m треба да се
утврди следното: гранулометрискиот состав, степенот на неравномерност, осетливост на
мраз, дебелината на слојот во насипана и набиена состојба, постигната збиеност
(минимум 5 резултати), израмнетоста мерена со летва, конец или крстови, податоци за
механизацијата (вид, број на машини, број на премини на секоја машина и со кои
вибрации).
11.Вградување и набивање на асфалтна мешавина (БНС и БНХС)
Површината на која се вградува БНС мора да биде чиста, сува и Технички примена
(збиеност, рамност и сл.) од страна на Надзорниот орган.
Надзорниот орган дава одобрение за почеток на вградувањето.
Пред вградување (по потреба која ќе ја установи Надзорниот орган) сувата, чиста и збиена
површина, правовремено и рамномерно се прска со битуменско средство кое ќе обезбеди
потребна меѓуслојна атхезиона врска. По правило битуменското средство е или: нестабилна
битуменска емулзија (0,25 ‡ 0,50 кг/м2), поретко разредени битумени. Битуменското средство за меѓуслојната атхезиона врска, непосредно пред вградување на асфалтната мешавина
за БНС или БНХС, мора да биде наполно сува (испарена) и добро залепена за површина на
подлогата. Забрането е нанесување на асфалтна мешавина врз недоволно сува битуменска
емулзија.
Вградувањето се извршува по машински пат и со финишер чиј капацитет одговара на
капацитетот на асфалтната база.
За автопат и тешко сообраќајно оптоварување се дозволува употреба на финишер кој е
оспособен со електронско управување на пеглата, а има најмалку една вибрационо ‡
ударна греда по цела широчина на планумот на слојот кој се вградува и е со учинок од
мин. 85% збиеност при дебелина на слојот од 15 см.
Рачно вградување, по исклучок и на непристапни места одобрува и дава упатства
Надзорниот орган.
Температурата на асфалтна мешавина при вградувањето, зависно од употребената врста
на битумен, мора да изнесува најмалку:


БИТ 200

110 OC.



БИТ 130

115 OC.



БИТ 90

120 OC.



БИТ 60

130 OC.

На автопат и магистрален пат се препорачува вградување по цела ширина на планумот на
БНС. Ако тоа од објективни причини не е возможно, во тој случај, при двослојни,
евентуално трослојни горни носечки подлоги од БНС, подолжните споеви се смакнати
наизменично за 20 см.
Набивањето се започнува од понискиот раб кон повисокиот, а правецот на финишерот е
секогаш усмерен кон успонот на нивелетата на патот. Одделните пролази на ваљците
треба да се преклопуваат.
Секакво стоење на ваљакот, при вградување на слојот е забрането.
Недостапните места за набивање со ваљци, мора да бидат набиени со други набивни
средства, а по одобрение на Надзорниот орган.
Контрола на квалитетот
Контролата на квалитетот се состои од:


Претходно проверување на квалитетот



Тековни асфалтни испитувања



Контролни асфалтни испитувања

Претходно проверување на квалитетот
Овие испитувања ги врши изведувачот. Истите опфаќаат:


Испитување на основните материјали за изработка на претходен состав на БНС и
тоа:

За битумен:
◦ Точка на размекнување по ПК,
◦ Пенетрација на 25оС,
◦ Релативна волуменска маса на 25оС.
За филер:

 Гранулометриски состав,
 Шуплини по Ригден,
 Релативна волуменска маса на 25оС.
За камен агрегат:


Гранулометриски состав по фракции,



Впивање на вода на фракцијата 4/8 мм,



Абење по “Лос Ангелес” за максимална градација,



Гранулометриски состав на камена мешавина,



Процент и врста на битумен, процент на одделни камени фракции и физичко
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механички особини на асфалтната мешавина.
Тековни асфалтни испитувања
Овие испитувања ги врши изведувачот и истите опфаќаат:


Тековни испитувања на основните материјали.



Тековни испитувања на произведена асфалтна мешавина.



Тековни испитувања при вградување и од вграден слој БНС.

Тековни испитувања на основните материјали
Во тек на производството се земаат узорци од основните материјали и се испитува:


Камено брашно еден примерок на 100 т - гранулометрија.



Камена ситнеж по фракции на секои 500 т на испорачена фракција гранулометрија.



Битумен на секои 50 т испорачан битумен ПК, пенетрација и индекс на
пенетрација на 25оС.

Тековни испитувања на произведена асфалтна мешавина
Тековните испитувања на произведената асфалтна мешавина опфаќаат лабораториски
испитувања на составот и физичко-механичките особини, како и тековна контрола на
температурата на произведената асфалтна мешавина.
Со испитување на составот на произведената асфалтна мешавина се определуваат:


Количина на битумен;



Гранулометриски состав.

Со испитувања на физичко-механичките особини се определуваат:


Стабилност по Марцхалл на секои 4000м2.



Течење по Марцхалл на секои 4000м2.



Вкоченост по Марцхалл.



Волуменска маса на епрувета по Марцхалл.



Природна волуменска маса на асфалтна мешавина.



Учество на шуплини во епрувета по Марцхалл.

Примероците на асфалтната мешавина се земаат од асфалтна база или од местото на
вградување.
Составот на асфалтната маса и физичко-механичките особини се проверуваат најмалку
еднаш дневно во тек на производство а највише на секои 4000м2 изградена површина.
Тековни испитувања при вградување и од вграден слој БНС
Во тек на вградување се вршат следните испитувања:


Температура на асфалтната мешавина на секој камион.



Равност на изградена површина на БНС.



Дебелина на вграден слој на секои 2000м2.



Широчина на вградена лента на секои 100м1.



Нивелета на вградениот слој и положбата на осовината.



Степен на збиеност на секои 4000м2 изграден слој со земање на -кернови од
готовиот слој.



Количина на равномерно испрскана подлога со битуменска емулзија пред
асфалтирање најмалку еднаш дневно.

Контролни асфалтни испитувања
Контролните асфалтни испитувања ги врши Инвеститорот а опфаќаат:
Контролни испитувања на основните материјали и тоа:


Филер на секои 400 т и испорачан филер.



Камена ситнеж и песок на секои 1500м3 испорачани фракци.



Битумен на скеои 500 т испорачан битумен.

Контролни испитувања при вградување и од вграден слој
Обемот на испитувањата го одредува Надзорниот орган, односно според одредбите МКС
У.Е9.021/86.
12.Асфалтбетонски завршен (абечки) слој - А.Б.
Опис
Асфалтните бетони изработени по жешка постапка се применуваат како завршни - абечки
слоеви на коловозни конструкции. Производството и вградувањето се дефинирани со
МКС У.Е4.014/90.
Изградбата на асфалтни бетони опфаќа: набавка на стандардизирана камена ситнеж,
врзивно средство (битумен), производство, транспорт и вградување на асфалтбетонската
мешавина во завршниот слој на коловозната конструкција.
Изградба на асфалтни бетони се врши при поволни временски услови, без врнежи и ветер
и при температура на воздухот и на подлогата над 50C.
Асфалтната мешавина припремена со полимер-модифициран битумен може да се
вградува само во поволни временски услови без врнежи, ветер и температура на
подлогата и воздухот од над 10 0Ц , ( која се очекува во подолг временски период од
денот односно од времето на транспортот до заврШување на вградувањето и збивањето
на асфалтната маса).
Во зависност од применетата врста на камена ситнеж и врстата на врзивното средство
(битуменот), асфалтните бетони се применуваат како завршни абечки слоеви на
коловозни конструкции за сите групи на сообраќајно оптоварување, од многу тешко,
преку тешко и средно, до лесно и многу лесно оптоварување.
Називот на асфалтниот бетон се означува со кратенката АБ.
Површината на подлогата на која ќе биде вграден асфалтбетонски слој, мора на време да
биде припремена за вградување: сува, чиста и правовремено испрскана со анјонска
нестабилна емулзија, или разреден битумен - РБ, односно со погодно средство за
адхезивно меѓуслојно трајно поврзување.
Површината на која непосредно наидува пеглата на финишерот, мора да биде сува (водата
од нестабилната анјонска емулзија да биде испарена).
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Количината на потребната нестабилна анјонска емулзија, ориентационо, изнесува 0,3 до
0,5 кг/м2. Потребната количина се определува со пробна делница, точка 4.564 од овие
Технички услови.
Вградувањето се врши по машински пат и со финишер кој има најмалку една вибрационо
- набивна греда, со учинок од најмалку 85% збиеност на слој со дебелина од 6,0 cm.
Рачно вградување по правило е забрането. Надзорниот орган, по исклучок, на
непристапно место, може да одобри рачно вградување. Набивањето во таков случај ќе се
врши со соодветни набивни средства.
Температурата на асфалтбетонската мешавина во финишерот, во процесот на вградување,
зависи од врстата на применетиот битумен и изнесува:
Врста на битумен Препорачана температура

0

C Минимална температура 0C

БИТ 200

110

БИТ 130

115

БИТ 90

120

БИТ 160

130

*Минималната температура во вграден слој за валирање.
При вградување на асфалтна мешавина, финишерот е насочен во правец на успонот на
нивелетата на патот.
Ако условите тоа го дозволуваат, асфалтирањето требе да се врши по цела ширина на
планумот на подлогата, а ако при тоа се употребуваат два смакнати финишера,
подолжниот слој не смее да биде уочлив.
Подолжните споеви треба да бидат накнадно обработени со нанос од разреден битумен РБ во количина која ќе се утврди при изработрката на пробна делница”.Количината на
разреден битумен ќе треба да се утврдува на лице место во л/м'.
По правило, асфалт бетонскиот слој се вградува еднослојно и по цела ширина на
коловозникот при дволентен коловоз.
При вградување во два слоја, подолжните споеви се меѓусебно размакнати за најмалку 20
cm, а попречните (работни) прекини за најмалку 50 см.
Секој прекин на работа требе да се изврши по цела широчина на планумот. Попречниот
спој, кој при тоа се јавува требе да е нормален на оската на патот и отсечен вертикално.
премачкан со битуменска емулзија или со намаз од разреден битумен, а околината на
на пеглата на финишерот (со пропан - бутан гас) мора да бидат исправни, а пеглата
загреана на температура на асфалтбетонската мешавина.
Ваљците за набивање на слојо
на слојот до бараниот степен на збиеност по цела проектирана широчина на
коловозникот. Валирањето, секогаш, започнува од пониската кон повисоката ивица на
коловозникот.
Непристапните места за ваљците мора да бидат збиени по машински пат, со соодветни
набивни средства, до бараниот степен на збиеност.

Вградување на нов слој, или пуштање на сообраќај по изградениот асфалтбетонски слој,
може да отпочне кога температурата по цела дебелина на слојот изнесува околу 200C.
Услови за квалитет на изградба (на асфалтбетонски слоеви)
За постигнување на барани квалитети на асфалтбетонски слој, изведувачот мора да
обезбеди во кругот на асфалтната база опремена лабораторија и стручно оспособен
персонал за асфалтни испитувачки работи.
претходна рецептура)
Изведувачот е должен најмалку 15 дена пред планираното отпочнување на асфалтни
работи за изградба на асфалтбетонски слој, да му достави на Надзорниот орган претходен
состав на асфалтна мешавина за асфалт бетонскиот слој, изработена во лабораториски
услови.
Со претходната рецептура до Надзорниот орган се доставуваат и атести за сите основни
материјали со кои е приготвен претходниот состав (за камена ситнеж по фракции, песок,
филер, битумен, како и особини на каменот од кој е произведена камената ситнеж и
дробениот песок),
Содржина на претходна рецептура:


Учество на одделни фракции на камена ситнеж, изразено во проценти од вкупната



Вр



Врста и количини на додатоци во битуменот.



Барани особини за асфалтна мешавина.

За усвоениот гранулометриски состав на камената смеша (камена ситнеж и филер),
количината на битумен мора да се определи со најмалку пет различни количини на
Средната од петте постапно додадени количини да биде најблиску до предложениот
состав на претходната рецептура (метод Марцхалл). За сите пет различни учества мора да
се испитани и приложат: физичко -механичките особини на асфалтната мешавина.
Врз основа на позитивни гранулометриски и физичко-механички особини на асфалтната
мешавина и позитивни резултати за сите основни материјали, Надзорниот орган одлучува
и дава писмена согласност за понатамошни испитувачки работи.
Контрола на квалитетот
Контролата на квалитетот опфаќа:


Претходни испитувања на основни материјали.



Тековни испитувања на основни материјали, произведена асфалтна мешавина,
испитување при вградување и испитувања од вграден слој.



Контролни испитувања на основни материјали, на произведена асфалтна мешавина
на вграден слој и испитувања од вграден слој.

Претходни испитувања на основни материјали за состав на претходна рецептура
Обемот на овие испитувања и нивниот вид се дефинирани според МКС У.Е4.014/90
Тековни испитувања
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Тековни испитувања на основни материјали


Испитување на камено брашно, песок и камена ситнеж се врши најмалку по едно
испитување на секои 3000 т произведена асфалтна мешавина.



Испитување на битумен на секои 500 т испорачан битумен.

Се испитуваат следните особини:


За камено брашно гранулометрискиот состав.



За песок и камена ситнеж гранулометрискиот состав и учеството на честички
помали од 0,09 мм.



За битумен пенетрација на 25оС, точка на размекнување на 25оС, индекс на
пенетрација.

Тековни испитувања на произведена асфалтна мешавин
Овие испитувања опфаќаат лабораториско определување на составот и на физичко
механичките особини на асфалтна мешавина. Се вршат најмногу на 4000м2 или еднаш
дневно при асфалтирање.
Секојдневно се следи температурата на битуменот и на мешавината на асфалтна база.
Тековни испитувања при вградување
Со овие испитувања е опфатено:


Мерење на температурата на асфалтот при вградување, секој ден, најмалку три
пати на денот.



Мерење на дебелината на вградениот слој на секои 30м1.



Мерење на равноста на слојот на секои 20м1.



Мерење на збиеноста со изотопна сонда на секои 20м1 и со вадење на проба на
секои 4000м2.

Контролни испитувања
Овие испитувања ги врши Инвеститорот и опфаќаат:
1.Контролни испитувања на материјали за асфалтни работи.
2.Контролни испитувања на произведена асфалтна мешавина.
3.Контролни испитувања на вграден слој
Обемот на испитувања изнесува:
По точката 1
По едно испитување на секои 5000т произведена асфалтна мешавина за: камено брашно,
песок, камена ситнеж и битумен.
По точката 2
По едно испитување на секои 1000т произведена асфалтна мешавина. Се испитува
составот и физичко-механичките особини. По едно испитување на секои 5000т
произведена асфалтна мешовина за испитување на особините на екстрахираниот битумен.
По точката 3

По едно испитување на секои 6000м2 изведен асфалтен слој. На примероци извадени од
вграден слој се испитува:


Удел на вкупни шуплини во асфалтниот слој.



Дебелина на слојот.



Равност на слојот (на терен).



Степен на збиеност.



Рапавост и отпор против лизгање (на терен).



Меѓуслојна лепливост.



Гранулометриски состав на камената ситнеж и песок.



Учество на филер.



Учество на битумен.

Мерење
Дозволени одстапувања:


Гранулометриски состав по табелите 4.511 и 4.514.



Учество на битумен ± 0,5% од работната рецептура.



Одстапување од равноста ± 4 мм на должина од 4м1.



Напречен наклон ± 0,3% во однос на проектираниот.



Висински коти ± 10 мм во однос на проектираните.



Дебелина на слојот max.10% од проектираната дебелина.

Мерењето се врши за примен, од страна на Надзорниот орган, асфалтен слој и изразува во
м2.
13.Изработка на банкини
Стабилизирани банкини од шљунковит или каменит материјал механички стабилизиран,
посипан со камена ситнеж во слој од 3 - 5 см со дебелина и широчина според проектот.
Материјал
За посипување со песок и камена ситнеж може да се употреби песок од здрав каменен
материјал со димензии 0,8мм чиј што квалитет одговара на барањата на МКС
У.Е9.020/66, а чакал и камена ситнеж со гранулација од 0-30 мм.
Извршување и квалитет
Сите работи мораат да се изведат според деталните нацрти од проектната документација
во колку со овие услови не се поинаку одредени.
Банкини посипани со песок, чакал, камена ситнеж и струган асфалт
Материјалот за насип и за стабилизираните банкини мора да биде збиен.
Површината на насипаниот слој мора да биде изработена со попречни и подолжни нагиби
според проектот со тоа да се земе во предвид снижувањето на нивелетата за дебелина на
збиениот слој од песок или камена ситнеж.
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Посипувањето на банкините со каменетиот материјал во дебелина од 3 - 5 цм треба да се
изврши точно според проектираниот профил со потребно надвишување поради
збивањето. Набивањето треба да се изведе со ваљак од 3 тона.
Хоризонталните ивици на банкините мораат да бидат изведени според проектот.
Отстапувањето од проектираните линии дозволено е само во толку за да не дојде до
визуелни пречки.
Котите на дефинитивните површини на банкините дозволени се во рамките од 1 цм под
проектираната површина.
Отстапувањето на дебелината на нанесениот слој во збиена состојба, во однос на проектот
Количествата за пресметка се одредуваат во м2 извршена површина на банкината, на
основа стварно извршената работа во рамките на проектот. Изработката на јадрото на
земјаната банкина се пресметува во кубатурата на насипот.
14.Изработка на дренажа
Дренирањето и одводнувањето на трупот на патот се изведува според детаљите на
Главниот проект и упатствата на Надзорниот орган, а ја опфаќа изработката на:


комплетен дренажен систем, со изведување надвор од трупот на патот;



изработка на излезни глави на странични испусти;

Материјали
Сите употребени материјали мораат да одговараат на важечките МКС односно на
соодветните барања на поодделните точки од овие услови, зависно од видот на
материјалите, па Изведувачот е должен употребливоста на материјалот да ја докаже со
претходно испитување.
Изработка
Ископот на рововите до дренажата се обавува со соодветни машини, а рачниот ископ се
обавува како дополнителен само во неопходната мерка.
Ископот се изведува според димензиите дадени во нацртите на Основниот проект и
барањата на Надзорниот орган.
Во ископот на канали вклучено е и евентуалното разупирање на рововите потребно за
осигурување од одронување, како и црпење на вода.
Ископаниот материјал од рововите се користи за насипување односно се транспортира на
место кое ќе го одреди Надзорниот орган, што влегува во цената на ископот.
Разастирањето на песокот на дното на ровот (под канализациските цевки), под дното на
контролното окно како и под бетонските елементи са површинско одводнување се
изведува во одредена дебелина според нацртите на Основниот.
Изработката на бетонската подлога или подлога од глина под и околу цевките се изведува
според детаљите дадени во нацртите на Основниот проект, со нагиби од страните на
ровот кон цевката. Марката на бетоните одредена е во проектот.
Глиновитиот материјал мора да има карактеристики на високо пластична глина, а
влажноста на материјалот во мо
од оптималната влажност по стандардниот Проктор. Глиновитиот материјал се уградува
во слоеви дебели 10 см., а се набива до збиеност 95% од стандардниот Проктор.

Изработката на подлога се врши дури после ископот на дренажниот ров по целата должина
и приемот од страна на Надзорниот орган по висинските коти и по подолжните нагиби кои
мораат да одговараат на проектираните.
Полагањето на дренажните цевки и споевите, собирните и канализационите цевки се
обавува на уредена подлога претходно примена од страна на Надзорниот орган. Цевките
се полагаат така да лежат во иста осовина и нагиб како по проектот.
Цевките може да бидат бетонски, керамички, пластични или азбест цементни
(салонитни). Видот и димензиите на цевките одредени се со Основниот проект.
Дренажните цевки мора да бидат перфорирани по горната половина на обемот, а во колку
е тоа недоволно изработено, Надзорниот орган ќе бара од Изведувачот да се изврши
доработка на перфорацијата.
Споевите на дренажните цевки не се заливаат, освен уливите во окната и слично.
Спојувањето на канализационите цевки се изведува со спојници или со заливање на
споевите на начин кој е одреден со Основниот проект.
Начинот на полагањето на цевките се одбира така за да се спречи замуљивање на
положените цевки.
Канализационите цевки за одвод од собирните дренажни цевки, односно шахти, се
уградуваат според детаљите на Основниот проект во одредени димензии и подолжни
падови.
Во изработката на изводот од трупот на патот влегува и задолжителна изработка на
бетонска излезна глава.
Во колку дренажата мора изузетно да се изработи по поодделни отсеци, а не по целата
должина, мора нивелетата за секој отсек точно да се утврди, а исто така треба да се води
сметка дренажата да се укопа во водонепропустен слој по целата должина.
Слоевите на дренажниот филтер мора да се збијат со лесни средства за набивање до 70%
збиеност по стандардниот Проктор и тоа така да не се оштетат и померат поставените
дренажни цевки.
Поодделните видови дренажни материјали треба да се уградуваат во слоеви по димензии
одредени со проектот или по упатствата на Надзорниот орган.
Исполнувањето на дренажните ровови после изработката на филтерскиот слој се врши
според одредбите на проектот после приемот на изработената филтерска исполна од
страна на Надзорниот орган. Каменот за исполна мора да биде постојан и да одговара на
овие услови.
Дренажниот ров се затвара со глина или со бусен, како би се спречило продирањето на
површинската вода и замуљивање на дренажниот систем.
15.Електрични инсталаци
За изведување на електрични инсталации мора да се употребат материјали и опрема
според важечките стандарди или препораките од меѓународната електротехничка
комисија (ИЕЦ) или признати странски стандарди.
Во агресивни средини (влага, киселини, алкали, морска сол и сл.) треба да се избегнува
употреба на водови и кабли со алуминиумски проводници.
Во земја може да се полагаат само кабли кои према постојните прописи одговараат за таа
цел.
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Исклучување на поедини делови од инсталацијата кои се во дефект, треба да се врши на
селективен начин, т.е. треба да се ограничи само на неисправниот дел од инсталацијата, а
не да делува на исправните делови од инсталацијата.
Врзувањето и наставувањето на проводниците да се врши само во разводните кутии.
Сите места на врска на проводниците да се со еквивалентна изолација како и
проводниците.
Сите разводни кутии мораат да бидат прописно затворени и механичко заштитени.
Повеќе жилни бакарни проводници поголеми од 6мм2 и едножилни со пресек преку
16мм2 треба да се врзуваат преку кабелски папучи.
Треба да се води сметка за сенки, контрас, блескотење и температурата на бојата.
После изведувањето на инсталацијата мора да се изврши мерење на отпорот на
алниот
напон, за секој мерен дел.
16 Светлосни тела - Сите надворешни извори на светлина треба да бидат целосно
затворени, целосно водоотпорни, поликарбонатни дифузори и да има минимум степен на
заштита IP 55 освен ако експлицитно не е наведено поинаку. Безбедноста на системот за
осветлување да е дизајниран така да биде недостапен за натрапниците. Телото на
светилката да биде изработено од алуминиумски легури, поликарбонатен дифузор,
заптивка и држач за порцелански светилка.
Материјал
Куќиште

Произведено од извлечен алуминиум и дизајниран со многу
мала ветерно изложена површина. Перките за ладење да бидат
интегрирани во поклопецот
Оптика
Метален поликарбонат со високи перформанси
Протектор
Прозирно калено стакло отпорно на механички дејства.
Опрема
Комплетирано
со степен на заштита IP65 водоотпорна
поврзана за електричен приклучок. Стандарден прекинувач, со
што се овозможува да се исклучи од напојување ако капакот е .
Електричен приклучок За кабли со пресек на макс 2.5 мм2
Технички карактеристики на светилката инсталиран на бетонски, метален или дрвени
столб со висина до 6м.
Моќност

70W

Свлетлечки флукс:

6,300lm

Боја температура:

2,100K

Мах животен век:

>25,000h

Номинален напон:
Тело:

220V, 50Hz
Цилиндар со проѕирно стакло

Грло:

E27

Куќиште:

Направено од алуминиум под притисок
прашинаста боја со електростатска постапка

и

обоено

со

Рефлектирачка
Направено од алуминиум, полирано со анодна заштита
површина:
Заштитно огледало:
Направено од инектиран поликарбонат
Степен на заштита:
IP 65 или повисок
Отпорност на удар:
IK 08
Инсталирање:
хоризонтално
Механичките карактеристики на ламба
• Механичка отпорност на удар на протекторот од поликарбонат IK08.
• Степен на заштита IP66 на оптичкиот дел ..
Електрични карактеристики на светилки
• светилки Електрични класа I.
• приклучок за заземјување на телото на светилката.
• Фактор на моќ на целата светилка поголем од 0,85.
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3. ЦРТЕЖИ
Цртежите од овој дел се обезбедени на CD Rom којшто претставува интегрален дел
од оваа тендерска документација
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ПРЕДМЕР – ПРЕСМЕТКА
1. Изградба на дел од локален пат за село Кочилари Општина Градско
Р.бр.
Опис
Ед.
Количина
Ед. цена
Мерка
1
Претходни работи
1.1
Обележување и осигурување
м
238,96
на трасата (осовината) на
предметната локација
Вкупно 1
2
Долен строј
2.1
Машински ископ на земја 3 и
4 категорија во широк откоп
со оформување на косините
према проектот со утовар и
транспорт (од табеларен
преглед)
2.1А. до 60 m
м3
37,00
2.1Б. во депонија на растојание до
м3
343,00
10 km
2.2
Машинска изработка на насип
м3
37,00
добиен од ископ со планирање
и валирање во споеви од (3040)cm (да се достават
теренски испитувања за
изработената позиција
согласно со М.К.С. стандарди
и прописи) (од табеларен
преглед)
2.3
Машинско набивање на
м2
553,00
подтлото до потребна
збиеност (да се достават
теренски испитувања за
изработената позиција
согласно со М.К.С. Стандарди
и прописи) (од табеларен
преглед)
2.4
Уредување - планирање,
м2
1.768,00
валирање и набивање на
постелка до потребна
збиеност (да се достави
теренски испитување за
изработената позиција
согласно со М.К.С. стандарди
и прописи) (табеларен
преглед)
Вкупно 2
3
Одводнување
3.1
Ископ на дренажен ров
м3
27,00
(од табеларен преглед)

Вкупна
цена

Р.бр.
3.2

3.3

3.4

3.5

4
4.1

4.2

4.3

4.4

Опис
Набавка, транспорт и
распотилање на слој од песок
под дренажна цевка
(од табеларен преглед)
Набавка, транспорт и монтажа
на дренажна цевка Ф110
полуперфорирана со
вградување на мршав бетон
или гилна (по избор) по
детаљ
Набавка, транспорт и
вградување на филтерски
материјал (од табеларен
преглед)
Ископ на канавки (од
табеларен преглед)
Вкупно 3
Горен строј
Набавка, транспорт и
изработка на тампонски слој
од дробен камен со зрна Ф(063)mm, со планирање и
набивање до потребна
збиеност d=30cm под
коловозот (да се изврши
теренско испитување за
изработената позиција
согласно МКС стандарди)
(од табеларен преглед)
Набавка, транспорт и
машинско вградување и
збивање на битуменизиран
носив слој БНС22 d=6cm (да
се достават лабараториски
испитувања за изработената
позиција согласно МКС
стандардите) (мерено
компјутерски)
Машинско прскање со
разреден битумен РБ200 на
битуменизираниот носив слој
од коловозот (0,3-0,5
kg/m2) (мерено компјутерски)
Набавка, транспорт и
машинско вградување и
збивање на абечки слој АБ11
d=4cm (да се достават
лабараториски испитувања за

Ед.
Мерка
м3

Количина
2,00

м,

150,00

м3

28,00

м3

79,00

м3

558,00

м2

1.413,00

м2

1.413,00

м2

1.413,00

Ед. цена

Вкупна
цена
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Р.бр.

4.5

4.6

Опис
изработената позиција
согласно МКС стандардите)
(мерено компјутерски)
Изработка на банкини со
машинска стабилизација
према проектот (од табеларен
преглед)
Набавка, транспорт и монтажа
на бетонски монтажни
рабници 18/24 од МБ40 на
подлога од бетон МБ20 за
изработка на риголи (мерено
компјутерски)
Вкупно 4

Ед.
Мерка

Количина

м2

176,00

м1

135,00

Ед. цена

ВКУПНО (1+2+3+4)

1. Изградба на дел од локален пат за село Кочилари Општина Градско
ВКУПНО:

Вкупна
цена

2.1.Изградба на улици во село Градско и Улица 1 во с. Виничани
Р.бр.
Опис
Ед.
Количина
Ед. цена
Мерка
1
Претходни работи
1.1
Обележување и осигурување
м,
1126,97
на трасата (осовината) на
предметната локација
1.2
Машинско засекување на
м,
185,00
асфалтен коловоз со дебелина
од 10-15 cm на спој стар со
нов асфалт (мерено
компјутерски
1.3
Премачкување на вертикални
м,
185,00
површини со нестабилни
површини со нестабилна
емулзија РБ200, на
спој стар со нов асфалт
(мерено компјутерски
1.4
Рачно кршење на бетон со
м3
2,00
компресор и транспорт на
материјалот до депонија на
растојание од 0-5 km
1.5
Висинско дотерување на
бр.
9,00
капаци од постоечки шахти на
висина на кота на нивелета од
+-(10-15)cm
Вкупно 1
2
Долен строј
2.1
Ископ на хумусен слој
m2
1548,00
d=20cm со утовар и транспорт
до депонија до 5km
(од табеларен преглед)
2.2
Машински ископ на земја 3 и
4 категорија во широк откоп
со оформување на косините
према проектот со утовар и
транспорт (од табеларен
преглед)
2.2А до 60 m
м3
815,00
2.2.Б во депонија на растојание до
м3
487,00
10 km
2.3
Машинска изработка на насип
м3
827,00
добиен од ископ со планирање
и валирање во споеви од (3040)cm (да се достават
теренски испитувања за
изработената позиција
согласно со М.К.С. стандарди
и прописи) (мерено

Вкупна
цена
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Р.бр.

2.4

3.
3.1
3.2

3.3

3.4

3.4

3.5

4.
4.1

Опис
компјутерски)
Уредување - планирање,
валирање и набивање на
постелка до потребна
збиеност (да се достави
теренски испитување за
изработената позиција
согласно со М.К.С. стандарди
и прописи) (табеларен
преглед)
Вкупно 2
Одводнување
Ископ на дренажен ров
(мерено компјутерски
Набавка, транспорт и
распотилање на слој од песок
под дренажна цевка(мерено
компјутерски)
Набавка, транспорт и монтажа
на дренажна цевка Ф100
полуперфорирана
Набавка, транспорт и монтажа
на дренажна цевка Ф110
полуперфорирана со
вградување на мршав бетон
или гилна (по избор) по детаљ
Набавка, транспорт и
вградување на глина или
мршав бетон (по избор)
според детаљ (мерено
компјутерски
Набавка, транспорт и
вградување на филтерски
материјал (мерено
компјутерски
Вкупно 3
Горен строј
Набавка, транспорт и
изработка на тампонски слој
од дробен камен со зрна Ф(063)mm, со планирање и
набивање до потребна
збиеност d=30cm под
коловозот (да се изврши
теренско испитување за
изработената позиција
согласно МКС стандарди)
(од табеларен преглед)

Ед.
Мерка

Количина

м2

5649,00

м3

215,00

м3

37,50

м

947,00

m,

202,00

33,00

м3

154,00

м2

2079,00

Ед. цена

Вкупна
цена

Р.бр.
4.2

4.3

4.4

4.5

4.3

Опис
Набавка, транспорт и
машинско вградување и
збивање на битуменизиран
носив абечки слој БНХС16с
d=8cm (да се достават
лабараториски испитувања за
изработената позиција
согласно МКС стандардите)
(мерено компјутерски)
Набавка, транспорт и
машинско вградување и
збивање на битуменизиран
носив слој БНС22 d=6cm (да
се достават лабараториски
испитувања за изработената
позиција согласно МКС
стандардите)
(мерено компјутерски)
Машинско прскање со
разреден битумен РБ200 на
битуменизираниот носив слој
од коловозот (0,3-0,5 kg/m2)
(мерено компјутерски)
Набавка, транспорт и
машинско вградување и
збивање на абечки слој АБ11
d=4cm (да се достават
лабараториски испитувања за
изработената позиција
согласно МКС стандардите)
(мерено компјутерски)
Набавка, транспорт и монтажа
на бетонски монтажни
рабници 18/24 од МБ40 на
подлога од бетон МБ20
(мерено компјутерски)
Вкупно 4
ВКУПНО (1+2+3+4)

Ед.
Мерка
м2

Количина
4634,00

m2

618,00

m2

618,00

m2

618,00

м

2263,00

Ед. цена

Вкупна
цена
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2.2 ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ И ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА с.Виничани
Р.Бр.
Опис на работата
Ед.
Количина Ед. цена
Вкупна цена
мера
I
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
1
Обележување и осигурување
м'
500
2
Расчистување на терен од
шибје дрвја и корења и
транспорт до депонија
м2
500
3
Вадење на постоечки рабници
со утовар и транспорт до
депонија
м'
60
4
Рушење на ѕидови од фасадна
тула д=25см од постоечки
објект и транспорт до
депонија над 3км
м2
156
5
Рушење, кршење на постојни
аб греди и аб столбови и
сечење на арматура од
постоечки објект и транспорт
до депонија над 3км
м3
4
6
Кршење на бетонска подлога
со пикамер (компресор) од
постоечки објект и транспорт
до депонија над 3км
м2
119
ВКУПНО I:
II
ЗЕМЈАНИ РАБОТИ
1
Ископ на земја III и IV
категорија во широк откоп
*машински 70%
м3
90
3
*рачно 30%
м
40
2
Утовар и транспорт на земјен
материјал од ископ и шут до
депонија над 3 км
80% машински
м3
125
3
20% рачно
м
31
3
Изработка на постелка
(подтло) со планирање и
валирање до потребна
збиеност
м2
398
4
Набавка, транспорт,
планирање и набивање до
потребна збиеност на слој од
тампон
д=15см површина под
кошаркарско игралиште
м3
30
д=20см површина под
пешачки патеки и плоштад
м3
50

Р.Бр.

5

6

7

8

9

10

Опис на работата
д=15см површина под
амфитеатрални скали
Набавка, транспорт и
планирање на ситен песок во
слој d=5см
Набавка, транспорт и монтажа
на рабници 5/18/100см во слој
од бетон МБ 20
Набавка, транспорт и
вградување на павер елементи
во светло сива боја со
димензии 10/20/6см (со атест),
со минимум МБ 30, набивање
со вибро плоча, посипување
со песок за полнење на фугите
и отстранување на вишокот од
песок со метење на
тротоарската површина
Набавка, транспорт и
вградување на павер елементи
во темно сива боја со
димензии 10/20/6см (со атест),
со минимум МБ 30, набивање
со вибро плоча, посипување
со песок за полнење на фугите
и отстранување на вишокот од
песок со метење на
тротоарската површина
Нивелирање на постоечки
капаци од шахти спрема
новоформираната висина
(подигање или спуштање) со
бетонирање во квадтатна
оплата со мрежаста арматура
Q196
Бетонирање во оплата на АБ
плоча со д=5см (армирана со
мрежаста арматура Q188)
како подлога за надворешно
кошаркарско игралиште

Ед.
мера

Количина

м3

4

м2

244

м'

270

м2

147

м2

97

парче

1

м2

154

Ед. цена

ВКУПНО II:
III
1

УРБАНА ОПРЕМА
Демонтажа на постоечка
фонтана за пиење вода и
транспорт до локација
одредена од инвеститорот

парче

1

Вкупна цена
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Р.Бр.
2

3

4

5

6

7
8

9

10

IV
1

2

3

Опис на работата

Ед.
мера

Дислокација на реквизити од
детско игралиште (демонтажа
и повторна монтажа на нова
локација, да се предвиди и
нивно темелење)
парче
Санација на клацкалки и
лулашки (санација на метална
цевка, ланци, дрвени седишта,
штрафови, механизам за
клацкање)
парче
Набавка, транспорт и монтажа
на клупа без потпирање за
надворешна употреба отпорна
на атмосферски влијанија
(според зададен цртеж)
парче
Набавка, транспорт и монтажа
на клупа со потпирање за
надворешна употреба отпорна
на атмосферски влијанија
(според зададен цртеж)
парче
Набавка, транспорт и монтажа
на корпи за отпадоци за
надворешна употреба (според
зададен цртеж)
парче
Набавка, транспорт и монтажа
на автобуска постројка
парче
Набавка, транспорт и монтажа
на заштитна ограда (според
зададен цртеж)
парче
Набавка, транспорт и
полагање на песок за употреба
во детски игралишта
м3
Набавка, транспорт и монтажа
на фонтана за пиење вода
(според зададен цртеж)
парче

Количина

Ед. цена

3

3

4

5

4
1

1

3

1

ВКУПНО III:
ЗЕМЈАНО-ГРАДЕЖНИ И ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Набавка и полагање на кабел
(1 kV)
кабел PPO-А4х10мм2
м'
170
Испорака и монтажа на
заземјителна трака FeZn 30 х
4 mm во ископан ров
м'
120
Полагање предупредителна
лента " Внимание електричен
кабел "
м'
120

Вкупна цена

Р.Бр.

Опис на работата

4

Испорака и монтажа на
железно-поцинкована трака
FeZn 25 х 4 mm, JUS 901.Č со
просечна должина 1,5m, која
на едниот крај се поврзува на
металниот стоилб со штраф
M8, а со другиот крај преку
спој JUS N.B.4.936 се
поврзува со лента . За комплет
се плаќа од изведена врска
Демонтажа на дотрајаноштетен столб (дрвен)
Од Н = 8,0 m
Изработка на НН спојница за
каблови заедно со материјал
- 1 KV oд 6 - 35 mm2
Испорака и полагање на
заштитно црево HPDE O 50
Ископ на дупки за изработка
на фундаменти, заедно со
шаловање и бетонирање со
бетон MB 20 , заедно со анкер
корпа и пластична цевка ф 70
mm за вовлекување на
каблите
- димензија 50 х 50 х 60 сm.
- димензија 100 х 100 х 120
сm.
Светилка ( арматура ) за
натриумова сијалица 150 W
од UV стабилизиран
полипропилен , стакло од
појачан поликарбонат со
заштита од корозија,степен на
заштита IR 65,класа на
изолација 2 подесив оптички
систем, со можност за
монтажа на конзола и
директно на столб.
Набавка,транспорт и монтажа
на двостепени метални
столбови од 5,5 m опремени
со приклучно ормарче во кое
се сместени приклучни клеми,
еден осигурач. Комплет со
ожичување на столбот од
осигурач до светлосните

5

6

7
8

9

10

Ед.
мера

Количина

пар.

9

пар.

2

пар.

9

м

15

пар.

5

пар.

9

пар.

2

6

Ед. цена

Вкупна цена
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Р.Бр.

11

12

13

14

Опис на работата
арматури со РР00-Y 3 х2,5mm
и поврзување лента на анкер
шрафови со нивелирање.
Набавка,транспорт и монтажа
на железен двостепен столб
од 8,0 m., заедно со анкер
корпа,табличка со еден
осигурач, кабел PP-Y 3 х 2,5
mm
Светилка ( арматура ) за
натриумова сијалица 70 W од
UV стабилизиран
полипропилен , стакло од
појачан поликарбонат со
заштита од корозија,степен на
заштита IR 65,класа на
изолација 2 стабилизиран
полипропилен , стакло од
појачан поликарбонат со
заштита од корозија,класа на
изолација 2 со подесив
оптички систем, со можност
за монтажа на конзола и
директно на столб
Транспорт и монтажа на
рефлектор со м-х сијалица од
400 W со предспојни справи.
Испорака и монтажа на
еднокрака конзола со редуцир
ф60-ф76мм
L = 1,0 m

Ед.
мера
пар.

Количина

пар.

4

пар.

6

пар.

4

пар.

8

Ед. цена

ВКУПНО IV:
ВКУПНО
(I+II+III+IV):

2.1. Изградба на улици во село Градско и Улица 1 во с. Виничани
вкупно:
2.2. Партерно уредување и поставување на урбана опрема
-с. Виничани
вкупно:
2. ВКУПНО Изградба на улици во село Градско, Улица 1 во с.
Виничани и Партерно уредување и поставување урбана опрема во с.
Виничани
ВКУПНО:

Вкупна цена

3. ЗАМЕНА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА ГРАДСКО
Р. Бр. Опис
Ед.
Количина Ед. Цена Вкупна цена
Мерка
1
Замена на стари светилки со
парче 546
нивно депонирање на место
одредено од Инвеститорот.
2
Набавка, транспорт и монтажа парче 714
на комплет натриумови
сијалици
70W E 27,
Арматура за натриумова
сијалица 70W E 27, заштита IP
65
Конзола-држачи за дрвен ,
метален или бетонски столб и
друг споен материјал.

ВКУПНО

3. ЗАМЕНА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА ГРАДСКО
ВКУПНО:
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РЕКАПИТУЛАР
Проект

Вкупна цена

1. ВКУПНО Изградба на дел од локален пат за село Кочилари
Општина Градско

2. ВКУПНО Изградба на улици во село Градско, Улица 1 во с.
Виничани и Партерно уредување и поставување урбана опрема во с.
Виничани
3. ВКУПНО Замена на улично осветлување во општина Градско
СЕ ВКУПНО (1+2+3)

ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА
Планираните градежни активности од овој под-проект ќе се одвиваат во рурална област на
територијата на Општина Градско и тоа во населба Градско и село Виничани.
Потенцијалните негативни влијанија врз животната средина кои може да се појават се
следните: а) непридржување кон мерките за заштита и безбедност на работниците
при работа и безбедност на локалното население б) зголемено ниво на бучава и
нарушувања предизвикани од бучава (ниво на бучава генерирано поради употребата на
тешки градежни машини и опрема), в) зголемени емисии во воздухот (емисии на прашина
во текот на изградбата на улиците од страна на мобилни извори на загадување- возила во
текот на оперативната фаза), г) генерирање на различни видови отпад и неправилно
управување со истите и општо управување со отпад.
Една од главните обврски на Изведувачот пред почетокот на градежните активности
опфатени со под-проектот е да води сметка за безбедноста на локалната заедница и
заштитата и безбедноста на работниците на тој начин што ќе го подготви и спроведе
Планот за безбедност на локалната заедница и заштита и безбедност при работа. Со
цел непречено одвивање на сообраќајот и превенција на сообраќаен метеж, повреди или
сообраќајни несреќи на или во близина на улиците кои ќе се градат.
Мерките за намалување на влијанието од зголеменото ниво на бучава на кое ќе биде
изложено локалното население, туристите и работниците треба да бидат во согласност со
условите од Законот за заштита од бучава, Службен весник бр: 79/07, 124/10, 47/11 и 163 /
13. Според степенот на чувствителност на бучава, проектните локации се идентификувани
како области со различен/мешан степен на заштита од бучава: проектната локација во
близина на улиците во населба Градско, „Гоце Делчев“ се дефинирани со II степен на
заштита од бучава; другата проектна локација (улица 1 и централно подрачје во село
Виничани) е дефинирана со III степен на заштита од бучава. Ова значи дека граничните
вредности за бучава за области со II степен на заштита од бучава не треба да надминуваа
45dBA во текот на ноќта и 55dBA во текот на вечерта и денот додека за области со III степен
на заштита од бучава-55dBA во текот на ноќта и 60dBA во текот на вечерта и денот.
Се очекува генерирање на различни видови на отпад (комунален цврст отпад, ископ на
земја, отпад од градежните активности и рушење, контаминирана почва од истекувања на
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масло (од градежните машини), итн.) во рамките на проектните локации. Со цел да се
обезбеди соодветно управување со отпадот, Изведувачот треба да подготвени План за
управување со отпадот и истиот да го спроведува, во кој ќе бидат дадени насоки и услови
согласно националното законодавство и Законот за отпад и листата со кодови на отпад Службен весник на РМ бр. 100/05. Главната обврска за финалниот транспорт и депонирање
на цврстиот комунален отпад е на ЈКП „Клепа,, од Градско. Соодветна локација за таа
намена е општинската депонија , која се наоѓа на 3 километри од населба Градско.
На и во близина на проектите локации не се регистрирани ендемични, заштитени и
загрозени животински или растителни видови или заштитени подрачја и живеалишта кои
би можеле да имаат негативно влијание од градежните активности. Во непосредна близина
на градежните локации нема објекти кои претставуваат културно наследство или
заштитени објекти.
Главните мерки за намалување на влијанието се дадени во Планот за намалување на
влијанието врз животната средина и Мониторинг планот кои треба да се спроведуваат од
страна на Изведувачот. Нивната имплементација треба да ја следи Надзорниот орган. Треба
да се организираат редовни состаноци помеѓу Изведувачот, Надзорот и општинскиот кадар
со цел комуникација на сите прашања и проблеми кои ќе се појават во текот на градежната
фаза со цел да се обезбеди непречена имплементација на под-проектите.
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Табела 1. План за намалување на влијанието врз животната средина
Проектна активност

Подготвителни активности
пред почетокот на
реконструкцијата/градежните
активности
Обележување на трасата на
проектните локации

Степен на
влијание

Потенцијално влијание

Можни негативни социјални и
здравствени влијанија врз
населението, возачите и
работници, поради:
1) Недостаток
на
безбедносни
мерки
на
почетокот
на
градежните
работи
2) Појава на повреди при
минување
во
непосредна
близина на градежните локации
и отворените ровови и шахти
3) Непочитување
на
стандардите и процедурите за
безбедност и заштита при
работа

4)

Несоодветен пристап
јавноста во областа

на

Локално/на
улиците во
нас. Градско и
на патот за
село
Кочилари
Значење големо

Олеснителни мерки кои се предлагаат

Одговорно лице

 Подготовка, одобрување и спроведување на Планот
за управување со сообраќајот пред започнувањето со
активностите;

1. Изведувач -Понудувач

 Објавување на информацијата за почетокот на
проектните активности и специфичниот режим на
сообраќај на локалното радио/ТВ и на општинската
табла. Минимум информации кои треба да ги има:
почетокот и крајот на градежните активности за секој
ден по локација (доколку работите се одвиваат по
делови), времетраење на работите и сообраќаен
пристап преку други улици, знаци за внимание за
возачите итн.

3. Oпштински

 Спроведување на добра градежна пракса при
обележувањето на градежните локации вклучувајќи:


Обезбедување на соодветно обележување на
градежните локации дел по дел по должина на
улиците;



Поставување на знаци за ограничување на брзината
на возење во близина на улиците кои се
реконструираат/градат и во близина на локацијата
каде се гради паркинг просторот;



Обезбедување на знаци и ленти за предупредување;



Поставување на информативна табла со општи
информации за проектот, Изведувачот и Надзорот
на
улиците
и
паркингот
којшто
се
гради/реконструира;

2. Надзор
кадар
(комунален
и
инспектор за животна
средина)
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Проектна активност
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Степен на
влијание

Потенцијално влијание

Можни емисии од
транспортните возила и
влијание врз квалитетот на
воздухот во на. Градско и село
Виничани како резултат на:
5) емисија
на
гасови
честички од прашина
6) сообраќаен

метеж

со

којшто

Локално/ во
рамките на
населбите
краткорочно
/ големо

Олеснителни мерки кои се предлагаат


Забранет влез за лица кои не работат тука во
рамките на лентите за предупредување;



Преземени мерки за заштита на безбедноста и
здравјето на работниците и заедницата (прва
помош, заштитна облека за работниците, соодветни
машини и алатки);



Улиците и околните тротоари/мали улици треба да
се одржуваат во чиста состојба;



Поставување на мобилен тоалет на градежните
локации;



Машините треба да се ракувани само од искусен и
обучен персонал, со што ќе се намали ризикот од
несреќи;



Поголеми количини од запаливи течности не треба
да се чуваат на локацијата долж улицата која се
реконструира/гради или во близина на локацијата
каде се гради паркинг просторот



Обезбедување на осветлување
локации во текот на ноќите.



Градилиштето,
транспортните
патишта
и
локациите каде што се ракува со материјалите
треба да се попрскуваат со вода на суви и ветровити
денови;

на

Одговорно лице

градежните



Градежните материјали треба да се чуваат покриени
во соодветни места за да се намали нанесувањето на
прашина;



Товарот којшто се транспортира со возила, а кој

 Изведувач - Понудувач
 Надзор

Проектна активност

Потенцијално влијание

Степен на
влијание

Олеснителни мерки кои се предлагаат

исто така

емитува прашина треба да биде покриен;

ќе биде предизвикан и ќе
резултира со промени во
постојниот сообраќај

Можни нарушувања од бучава
и вибрации како резултат на
машините и возилата кои се
користат на градежната
локација

Одговорно лице

Локално/ во
рамките на
населбите
краткорочно
/ мало



Користење на заштитни маски за работниците
доколку се појави прашина;



Ограничување на брзината
локациите каде што се гради;



Редовно одржување на возилата и градежните
машини со цел да се намали истекувањето на
моторни масла, емисиите и проширувањето на
загадувањето;



Забрането палење на отпад.

на

возилата

на

 Релевантни се две ниво на заштита од бучава: 1)
Станбена област во нас. Градско која е област со втор
степен на заштита од бучава и максималните
дозволени нивоа на бучава се 45dBA во текот на ноќта
и 55dBA во текот на вечерта и денот; и 2) Земјоделско
земјиште со малку домаќинства во село Виничани кое
спаѓа во област со трет степен на заштита од бучава со
максимални дозволени нивоа на бучава 55dBA во
текот на ноќта и 60dBA во текот на вечерта и денот;
 Ноќе нема да бидат дозволени градежни работи,
работењето на локацијата ќе биде ограничено помеѓу
7.00 – 19.00 часот;
 Треба да се врши редовно одржување на
механизацијата и превентивни проверки пред
почетокот со градежните активности.

 Изведувач - Понудувач


Надзор
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Проектна активност

Потенцијално влијание
Потенцијално влијание врз
водата и почвата
Предизвикување на ерозија на
почвата како резултата на
градежните активности

Можните негативни влијанија
врз животната средина и
здравјето може да се јават
како резултат на создавање на
различни видови на отпад
Несоодветно управување со
отпадот и ненавремено
собирање и транспорт на отпад

4

Степен на
влијание

Олеснителни мерки кои се предлагаат

Локално/
краткорочно
/ големо
поради
оддалеченост
а од
проектните
локации (од
20м до 150м)

 Да се минимизира чувањето и депонирањето на
супстанции кои се штетни за подземните води (на пр.
горива за градежните машини) на градежните
локации; организирање на соодветно ракување со тој
материјал,

Локално/ во
рамките на
населбите

 Идентификување на различните видови на отпад на
градежните локации (земја, песок, асфалт, шишиња,
храна итн.)

краткорочно
/ големо

Одговорно лице
 Изведувач - Понудувач
 Надзор

 Патиштата и асфалтните површини треба да се
одржуваат во чиста состојба за да се спречи
навлегување во подземните води и другите водотоци.

 Класификација на отпадот според националната Листа
на отпад (Службен весник бр.100/05) и поделба на
различните водови на отпад во посебни канти;
 Повторно користење на инертниот отпад колку што е
тоа возможно во текот на траењето на под-проектите;
 Главниот отпад ќе биде класифициран според
Поглавјето за отпад 17 „Отпад при градење и уривање
(вклучувајќи ја ископаната почва)“ со код за отпад 17
01 - Отпад од бетон, тули, 17 05 04 - Ископана почва, 17
09 04 - Мешан отпад од градилиште,
 Може да се најде мала количина на цврст општински
отпад (храна, пијалаци), како и отпад од пакување
(хартија, шишиња, стакло, итн.),
 Собирање на генерираниот отпад на дневна основа,
селекција на отпадот, транспорт и финално
депонирање на општинската депонија на 3 км од

 Изведувач - Понудувач


Надзор

 Oпштински
(комунален
инспектор)
 Градоначалник
општина Кратово
 ЈКП”
“Клепа
Градско

кадар
и
на

”од

Проектна активност

Потенцијално влијание

Степен на
влијание

Олеснителни мерки кои се предлагаат

Одговорно лице

Градско,
 Собирање, транспорт и конечно депонирање на
инертен и комунален отпад од страна ЈКП Клепа Градско,
 Потенцијалниот опасен отпад (моторни масла, горива
за возило) треба да се собира одделно и треба да се
направи договор со подизведувач којшто ќе има
овластување за собирање и транспорт на опасен отпад
за пренос и крајно отстранување на опасниот отпад,
 Материјалите треба да бидат покриени во текот на
транспортот за да се избегне фрлање на отпад;
 Забрането е палење на отпадот.


Не се очекуваат влијанија врз животната средина во текот на оперативната фаза.. Хоризонталната и вертикалната сигнализација т реба да се
постават на улицата/патот пред нивното пуштање во употреба. Редовното одржување на улицата/патот, чистењето на ѓубрето од улиците е особено
значајно за адекватна и долгорочна употреба на улицата/локалниот пат.
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Табела 2. Мониторинг план
Кој
параметар ќе се
следи?

Каде
ќе се следи
параметарот?

Како
ќе се следи
параметарот?

Кога
ќе се следи
параметарот
(фреквенција на
мерења)?

Зошто
ќе се следи параметарот?

Трошок

Одговорно лице

Изград Функ Реализација на
ба
цион
проектните
ирањ
активности
е

Функционирање

Проектна фаза: Подготвителни активности / Почеток на изградба/реконструкција (расчистување и обележување на трасата во областа каде ќе се
извршуваат проектните активности)
Мерките за заштита
кои се однесуваат
на работниците,
локалното
население и
туристите

На
градежните
локации

Визуелни
проверки

При расчистувањето
На почетокот на секој
работен ден за време
на проектните
активности

Да се спречат ризици по
здравјето и безбедноста механички повреди
За да се биде во согласност
со државните законски
регулативи и стандарди за
заштита и безбедност при
работа и комунално здравје

Изведувач Понудувач
Надзор
Комунален
инспектор во
општина
Градско

Проектна фаза: Изградба на дел од локален пат за село Кочилари, изградба на улици во нас. Градско , изградба на улица 1 и партено уредување на
централно подрачје во село Виначани.
Безбеден тек на
сообраќајот на
улиците, патот и
централното
подрачје

На
градежните
локации

Визуелно
следење

Во текот на
работниот ден

Да се осигура координиран
тек на сообраќајот во
населба Градско, селото
Виничани и селото
Кочилари.

Изведувач Понудувач
Надзор
Комунален
инспектор во
општина
Градско

Депонирање на
отпад (цврст и
течен отпад)

Во Градско во
близина на
проектните
локации

Визуелни
проверки дали
отпадот се
депонира во
општинската
депонија

Во текот на
градежниот период
(еднаш неделно)

За да се осигура добриот
статус на квалитетот на
водата

Изведувач Понудувач
Надзор

Кој
параметар ќе се
следи?

Каде
ќе се следи
параметарот?

Како
ќе се следи
параметарот?

Првична селекција
на отпадот кој се
создава на
локацијата

На
градежните
локации

Преглед на
документацијата

Собирање и
транспорт како и
складирање на
опасниот отпад
(доколку го има)

На безбедно
привремено
стовариште

Преглед на
транспортната
листа и условите
на стовариштето

Собирање,
транспорт и
конечно
депонирање на
цврстиот отпад

На/околу
градежните
локации

Пополнет Годишен
извештај за
собирање,
транспорт и
депонирање на
отпадот

Администрац
ијата на
локалната
самоуправа

Кога
ќе се следи
параметарот
(фреквенција на
мерења)?
На почетокот при
работа со нов/и
материјал/и

Зошто
ќе се следи параметарот?

Трошок

Одговорно лице

Изград Функ Реализација на
ба
цион
проектните
ирањ
активности
е

За да се оддели опасниот од
неопасниот отпад како и
инертниот од
биоразградливиот отпад

Изведувач Понудувач

Пред транспортот на
опасниот отпад
(доколку го има)

За да се подобри
управувањето со отпад на
општинско и државно ниво
/ Опасниот отпад да не се
фрла на депониите

Овластена
компанија за
собирање и
транспорт на
опасен отпад
(доколку го
има)

Визуелно
набљудување и
увид во
транспортните и
листите за отпад
на
подизведувачот

Редовно после
собирањето и
транспортот на
цврстиот отпад секој
ден

За да не се остава отпадот
на локацијата со што ќе се
избегне влијанието врз
околината и здравјето на
жителите

Изведувач Понудувач
Надзор

Преглед на
документација –
Листа за
идентификување
на отпадот

После завршувањето
на собирањето,
транспортот,
временото и
финалното
депонирање на отпад

За да се имаат точни
податоци за генерираниот
отпад и за да се подобри
управувањето со отпад на
локално и национално
ниво

Градоначалник
на општина
Градско/
Министерство
за животна
средина и
просторно
планирање

Надзор

Функционирање
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Кој
параметар ќе се
следи?

Мерење на нивото
на бучава

Каде
ќе се следи
параметарот?

Како
ќе се следи
параметарот?

На улиците и
патот кои ќе
се градат

Опрема за
мерење на
нивото на бучава
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Кога
ќе се следи
параметарот
(фреквенција на
мерења)?
За време на
работните шпицови

Зошто
ќе се следи параметарот?

Да се утврди дека нивото
на бучава е во рамките на
дозволеното

Трошок

Одговорно лице

Изград Функ Реализација на
ба
цион
проектните
ирањ
активности
е
Изведувач Понудувач

Функционирање
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Општи услови од договорот
A. Општи одредби
1. Дефиниции

1.1

Зборовите кои се задебелени се термините за кои е дадена
дефиниција.
a) Прифатена цена на Договорот се однесува на цената која е
прифатена со Писмото за прифаќање за извршување и
завршување на работите како и поправката на било какви
грешки.
b) Распоред на активности се однесува на распоредот на сите
активности кои ги вклучува изградбата, поставувањето,
тестирањето и пуштањето во функција на работите наведени во
Договорот со севкупна цена. Тој вклучува севкупна цена за
секоја активност која се користи за проценки и за утврдување на
влијанијата на Измените и Случаите на компензација.
c) Пресудувач се однесува на лицето кое е заеднички назначено од
страна на Работодавачот и Изведувачот за решавање на спорови
во првата инстанца, како што е наведено во ОУД 23.
d) Банка се однесува на финансиската институција која е наведена
во ПУД.
e) Предмер се однесува на комплетниот предмер-пресметка кој
претставува дел од Понудата.
f) Случаите на компензација се однесуваат на оние настани кои се
наведени во ОУД клаузула 42.
g) Датум на завршување се однесува на датумот на завршување на
Работите според утврденото од страна на менаџерот на
проектот, во согласност со под-клаузула 53.1 од ОУД.
h) Договор се однесува на Договорот помеѓу Работодавачот и
Изведувачот за изведба, завршување и одржување на Работите.
Се состои од документите набројани во ОУД, под-клаузула 2.3
подолу.
i) Изведувач се однесува на лицето чија Понуда за извршување на
Работите е прифатена од страна на Работодавачот.
j) Понуда на Изведувачот се однесува на целосната тендерска
документација која Изведувачот ја поднел до Работодавачот.
k) Цена на Договорот се однесува на Прифатената цена на
Договорот назначена во Писмото за прифаќање, усогласена со
одредбите од Договорот.
l) Денови се однесува на календарски денови; месеци се однесува
на календарски месеци.
m)Дневна работа се однесува на различните работни задачи кои се
предмет на исплата на временска основа за вработените на
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Изведувачот и за Опремата, како дополнување на исплатите за
потребните материјали и постројки.
n) Грешка се однесува на кој било дел од Работите кои не се
завршени во согласност со Договорот.
o) Потврда за отстранети грешки се однесува на потврда која ја
издава менаџерот на проектот после поправањето на грешките
од страна на Изведувачот.
p) Период за отстранување на грешки се однесува на периодот
наведен во ПУД, клаузула 34.1, пресметан од датумот на
завршување.
q) Цртежи се однесува на цртежи од Работите како што се
назначени во Договорот и сите дополнителни или
модифицирани цртежи издадени од страна на (или во име на)
Работодавачот во согласност со Договорот, кои вклучуваат
пресметки и други информации кои се обезбедени или одобрени
од страна на менаџерот на проектот за извршување на
Договорот.
r) Работодавач се однесува на страната која го ангажира
Изведувачот за завршување на Работите, според утврденото во
ПУД.
s) Опрема
се однесува на машинеријата и возилата на
Изведувачот кои се привремено донесени на Локацијата за
извршување на Работите
t) "Писмено" или "во пишана форма" значи напишани на рака, на
машина за пишување, печатени или електронски направени кои
влегуваат во трајна евиденција;
u) Почетна цена на Договор се однесува на Цената на Договор
наведена во Писмото за прифаќање на Работодавачот.
v) Предвиден датум на завршување се однесува на датумот на кој е
предвидено дека Изведувачот ќе ги заврши Работите.
Предвидениот датум на завршување е даден во ПУД.
Предвидениот датум на завршување може да биде ревидиран
само од страна на менаџерот на проектот со продолжување на
времето или со наредба за забрзување.
w) Материјали се однесува на сите добра, вклучувајќи ги и сите
потрошни материјали кои што Изведувачот ги користи при
изведба на Работите.
x) Постројка се однесува на кој било интегрален дел од Работите
кој ќе има машинска, електрична, хемиска или биолошка
функција.
y) Менаџер на проектот се однесува на лицето наведено во ПУД
(или кое било друго соодветно лице назначено од страна на
Работодавачот и за кое е известен Изведувачот, кое ќе биде во
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функција на замена на менаџерот на проектот) одговорно за
надзор врз изведбата на Работите и спроведувањето на
Договорот.
z) ПУД се однесува на Посебни услови од Договорот.
aa) Локација се однесува на областа утврдена како таква според
ПУД.
bb) Извештаи од истражување на локација се однесува на оние
извештаи кои се вклучени во тендерската документација и се
фактички и толкувани извештаи во врска со теренските и
подземните услови на Локацијата.
cc) Спецификација се однесува на Спецификацијата за Работите
вклучени во Договорот и кои било модификации или
дополнувања кои се направени или одобрени од страна на
менаџерот на проектот.
dd) Датумот на започнување е даден во ПУД. Тоа е крајниот рок
кога Изведувачот треба да ја започне изведбата на Работите. Не
е неопходно да се вклопи со која било од Датумите на
достапност на локацијата.
ee) Подизведувач се однесува на физичко или правно лице кое има
склучено Договор со Изведувачот да извршува дел од работата
во Договорот, која вклучува работа на Локацијата.
ff) Подготвителни работи се однесува на работите назначени,
конструирани, инсталирани и отстранети од страна на
Изведувачот неопходни за конструкција или инсталирање на
Работите.
gg) Измена се однесува на инструкција дадена од менаџерот на
проектот со која се прави измена на Работите.
hh) Работата се однесува на она што според Договорот Изведувачот
треба да конструира, инсталира и достави до Работодавачот,
според дефинираното во ПУД.
2. Толкување

2.1

При толкување на овие ОУД, зборовите кои се однесуваат на еден
род ги опфаќаат сите родови. Зборовите кои означуваат еднината
подразбираат и множина и обратно. Насловите немаат важност.
Зборовите го имаат своето нормално значење според јазикот на
Договорот, освен ако не е поинаку дефинирано. Менаџерот на
проектот ќе обезбеди инструкции кои ќе ги објаснуваат
прашањата во врска со овие ОУД.

2.2

Доколку завршување по сегменти е прецизирано во ПУД,
одредени референци од ОУД за Работите, Датумот на завршување
и Предвидениот датум на завршување ќе се однесуваат на кој
било Дел од Работите (освен референците за Датумот на
завршување и Предвидениот датум на завршување на севкупните
Работи).

Сегмент VIII – Општи услови од договорот

3-8

2.3

Документите кои го формираат Договорот ќе бидат толкувани
според следниот ред на приоритет
(а) Договор,
(б) Писмо за прифаќање,
(в) Понуда на Изведувачот,
(г) Посебни услови од Договор,
(д) Општи услови од Договор, вклучувајќи прилози
(ѓ) Спецификации,
(е) Цртежи,
(ж) Предмер, и
(з) било кој друг документ наведен во ПУД како дел од
Договорот.

3. Јазик и закон

3.1

Јазикот на Договорот и законот според кој се раководи Договорот
се утврдени во ПУД.

3.2

Во текот на извршувањето на договорот, Изведувачот ќе ги
почитува забраните за увоз на стоки и услуги во земјата на
Работодавачот кога
(a) според законската регулатива, земјата на
забранува трговски односи со таа земја; или

Заемопримачот

(b) во согласност со одлуката на Советот за безбедност на
Обединетите нации во Поглавје VII од Повелбата на Обединетите
нации, земјата на Заемопримачот забранува секаков увоз на стоки
од таа земја, или било какви исплати кон лица или субјект во таа
земја.
4. Одлуки на
менаџерот на
проектот

4.1

Освен ако не е поинаку прецизирано, менаџерот на проектот ќе
одлучува за проблеми поврзани со договорот помеѓу
Работодавачот и Изведувачот во улога на претставник на
Работодавачот.

5. Делегирање

5.1

Доколку не е поинаку прецизирано во ПУД, менаџерот на
проектот може да ги делегира своите обврски и одговорности на
други луѓе, освен на Пресудувачот, откако ќе го извести
Изведувачот и може да откажува било какво делегирање откако
ќе го извести Изведувачот.

6. Комуникација

6.1

Комуникацијата помеѓу страните кои се споменати во овие
Услови ќе биде ефективна само ако е во писмена форма.
Известувањата ќе бидат ефективни само кога ќе бидат доставени.

7. Подизведување 7.1

Изведувачот може да склучува договори за подизведување со
одобрување од менаџерот на проектот, но не може да го доделува
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Договорот без писмено одобрување од Работодавачот.
Подизведувањето не ги менува должностите на Изведувачот.
8. Други
изведувачи

8.1

Изведувачот ќе соработува и ќе ја дели Локацијата со други
изведувачи, јавни институции и претпријатија, и Работодавачот
помеѓу датумите дадени во распоредот на други изведувачи,
според даденото во ПУД. Исто така, Изведувачот за нив ќе ги
обезбеди средствата и услугите според опишаното во Распоредот.
Работодавачот може да го модифицира Распоредот на други
изведувачи и ќе го извести Изведувачот за какви било
модификации кои биле направени.

9. Кадар и
опрема

9.1

Изведувачот ќе го ангажира клучниот кадар и ќе ја употребува
опремата назначена во Понудата за извршување на Работите или
ќе ангажира друг кадар одобрен од страна на менаџерот на
проектот. Менаџерот на проектот ќе одобри замена на дел од
кадарот и опремата само доколку нивните релевантни
квалификации и способности се во голема мера еднакви или
подобри од оние на кадарот наведен во Понудата.

9.2

Доколку менаџерот на проектот побара од Изведувачот да
отстрани некое лице кое е дел од кадарот или работната сила на
Изведувачот наведувајќи ги причините, Изведувачот ќе се
осигура дека лицето ќе ја напушти Локацијата во рок од седум
дена и нема да има понатамошна врска со работата поврзана со
Договорот.

9.3

Доколку Работодавачот, Менаџерот на проектот или Изведувачот
утврдат дека вработено лице кај Изведувачот е вмешано во
постапка на корупција, измама, тајна, принудна или опструктивна
постапка во текот на извршувањето на работите, тоа лице ќе биде
отстрането во согласност со горенаведената клаузула 9.2.

10. Ризици на
Работодавачот
и Изведувачот

10.1 Работодавачот ги сноси ризиците кои овој Договор ги наведува
како ризици на Работодавачот, а Изведувачот ги сноси ризиците
кои овој Договор ги наведува како ризици на Изведувачот.

11. Ризици на
Работодавачот

11.1 Од Датумот на започнување се до издавањето на Потврдата за
отстранети грешки, ризици на Работодавачот се:
(a)

Ризикот од повреди, смрт на кадар или губење, односно
оштетување на сопственост (исклучувајќи ги Работите,
Постројки, Материјалите и Опремата) како резултат на
(i)

употреба, или заземање на Локацијата од Работите или
за цел на Работите која е неизбежен резултат на
Работите, или

(ii)

невнимание, прекршување на законска должност или
вмешување во какви било законски права од страна на
Работодавачот или од страна на било кое лице
вработено или ангажирано од него, со исклучок на
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Изведувачот.
(b)

Ризикот од оштетување на Работите, Постројките,
Материјалите и Опремата до степен кој е резултат на грешка
на Работодавачот или грешка во проектот на Работодавачот
или како резултат на војна или радиоактивна контаминација
која директно влијае врз државата каде што ќе се
извршуваат Работите.

11.2 Од Датумот на завршување се до денот на издавање на Потврдата
за отстранети грешки, ризикот од загуба или оштета на Работите,
Постројките и Материјалите е ризик на Работодавачот, освен ако
не се работи за загуба или оштета како резултат на
(a) грешка која постоела на Датумот на завршување,
(b) во случај кој се појавил пред Датумот на завршување кој
не бил ризик на Работодавачот, или
(c) активностите на Изведувачот на Локацијата после Датумот
на завршување.
12. Ризици на
Изведувачот

12.1 Од Датумот на започнување се до денот на издавање на
Потврдата за отстранети грешки, ризикот од повреда, смрт на
кадар и загуба или оштета на сопственост (вклучувајќи ги, без
ограничување, Работите, Постројките, Материјалите и Опремата)
кои не се ризик на Работодавачот, се ризик на Изведувачот.

13. Осигурување

13.1 Изведувачот ќе обезбеди во име на Работодавачот и Изведувачот,
осигурително покритие од Датумот на започнување до крајот на
Периодот на отстранување грешки во вредност утврдена во ПУД
за следните настани кои се должат на ризиците на Изведувачот:
(a) загуба или оштетување
Материјалите;

на

Работите,

Постројките

и

(b) загуба или оштетување на Опремата;
(c) загуба или оштетување на сопственоста (освен за Работите,
Постројките, Материјалите и Опремата) во врска со
Договорот; и
(d) лична повреда или смрт.
13.2 Полисите и потврдите за осигурување ќе бидат испорачани од
страна на Изведувачот до менаџерот на проектот на одобрување
од страна на менаџерот на проектот пред Датумот на
започнување. Целото тоа осигурување ќе се употреби за да може
да се исплати компензација во видот и пропорциите на валутите
кои се потребни да се поправи загубата или штетата која е
направена.
13.3 Доколку Изведувачот не ги обезбеди потребните полиси и
потврди, Работодавачот може да го наплати осигурувањето кое го
обезбедил Изведувачот и да ги надомести премиите кои
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Работодавачот ги платил од исплатите кои треба да ги плати
Изведувачот, или ако ниту една исплата не е доспеана, исплатата
на премиите ќе претставува долг.
13.4 Нема да се прават измени на условите за осигурување без
одобрение од менаџерот на проектот.
13.5 Двете страни ќе ги почитуваат сите услови на осигурителните
полиси.
14. Извештаи од
истражувања
на локацијата

14.1 Изведувачот ќе ги земе во предвид сите Извештаи од
истражувања на локацијата кои се дадени во ПУД, надополнети
со други информации достапни до Изведувачот.

15. Изведба на
работите од
Изведувачот

15.1 Изведувачот ќе ги изведува и спроведува Работите во согласност
со Спецификациите и Цртежите.

16. Работите кои
ќе бидат
завршени до
Предвидениот
датум на
завршување

16.1 Изведувачот може да го започне извршувањето на Работите на
Датумот на започнување и ќе ги извршува Работите во согласност
со Динамичкиот план кој е доставен од Изведувачот, ажуриран со
одобрение од менаџерот на проектот и ќе ги заврши до
Предвидениот датум на завршување.

17. Одобрение од
менаџерот на
проектот

17.1 Изведувачот ќе ги достави Спецификациите и Цртежите кои ги
прикажуваат предложените Подготвителни работи до менаџерот
на проектот за одобрување.
17.2 Изведувачот ќе биде
Подготвителните работи.

одговорен

за

проектирање

на

17.3 Одобрението од менаџерот на проектот нема да ја измени
одговорноста на Изведувачот за проектирање на Подготвителните
работи.
17.4 Изведувачот ќе обезбеди одобрение од трето лице за
проектирањето на Подготвителните работи доколку тоа е
потребно.
17.5 Сите Цртежи изготвени од страна на Изведувачот за извршување
на подготвителните или трајните работи се предмет на претходно
одобрување од страна на менаџерот на проектот пред нивната
употреба.
18. Безбедност

18.1 Изведувачот ќе биде одговорен за безбедноста на сите активности
на локацијата.

19. Откритија

19.1 Се што ќе биде откриено на локација а е од историски или друг
интерес или пак од значителна вредност ќе биде во сопственост
на Работодавачот. Изведувачот ќе го извести менаџерот на
проектот за таквите откритија и ќе постапи со истите во
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согласност со инструкциите на менаџерот на проектот.
20. Достапност на
локацијата

20.1 Работодавачот ќе обезбеди достапност на локацијата и сите
нејзини делови на Изведувачот. Доколку не е дадена достапност
на дел од локацијата до денот утврден во ПУД, ќе се смета дека
Работодавачот го одложил започнувањето на соодветни
активности и ова ќе биде Случај за компензација.

21. Пристап до
локацијата

21.1 Изведувачот ќе му дозволи на менаџерот на проектот или кое
било лице овластено од менаџерот на проектот пристап до
локацијата и до кое било место каде што се извршува или ќе се
извршува работа во согласност со Договорот.

22. Инструкции,
инспекции и
ревизија

22.1 Изведувачот ќе ги следи сите инструкции на менаџерот на
проектот кои се во согласност со законите кои се применуваат на
местото каде што се наоѓа локацијата.
22.2 Изведувачот и неговите подизведувачи и консултанти треба да
водат точна и систематска евиденција во однос на изведените
работи во таква форма и детали коишто јасно ќе ги прикажуваат
релевантните промени на време и трошоци.
22.3 Изведувачот, како и подизведувачите и под-консултантите ќе и
дозволат на Банката и/или лицата назначени од страна на Банката
да извршат инспекција на локацијата и/или сметките и записите
кои се однесуваат на исполнувањето на Договорот и изведбата на
работите во Договорот и тие сметки и записи да бидат
ревидирани од страна на ревизорите назначени од Банката
доколку истото е побарано од страна на Банката.
На
Изведувачот, подизведувачите и под-консултантите им се
посочува под-клаузула 25.1, со која се утврдува дека
активностите со кои материјално се оневозможува остварувањето
на правото на Банката на инспекција и ревизија утврдено со подклаузула 22.2 претставуваат забранета пракса која може да
резултира во поништувањето на договорот (како и утврдување на
непогодност според важечките одредби на Банката за
санкционирање).

23. Назначување
на Пресудувач

23.1 Пресудувачот го именуваат заеднички Работодавачот и
Изведувачот кога Работодавачот ќе го издаде Писмото за
прифаќање. Доколку во Писмото за прифаќање Работодавачот не
се согласи со именувањето на Пресудувачот, Работодавачот ќе
побара од Надлежната институција за именување назначена
според ПУД да назначи Пресудувач во рок од 14 дена по
добивањето на барањето.
23.2 Доколку Пресудувачот даде оставка или почине или доколку
Работодавачот и Изведувачот се согласат дека Пресудувачот не
дејствува во согласност со одредбите на Договорот,
Работодавачот и Изведувачот ќе назначат нов Пресудувач. Во
случај на несогласување помеѓу Работодавачот и Изведувачот,
Пресудувачот ќе биде назначен во рок од 30 дена од страна на
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Надлежната институција за именување назначена според ПУД
на барање на која било страна во рок од 14 дена по добивањето на
барањето.
24. Процедура за
спорови

24.1 Доколку Изведувачот верува дека одлуката донесена од страна на
менаџерот на проектот го надминува
овластувањето кое
менаџерот на проектот го има во согласност со Договорот или
доколку смета дека одлуката е погрешна, решението ќе биде
испратено до Пресудувачот во рок од 14 дена од известувањето за
одлуката на менаџерот на проектот.
24.2 Пресудувачот ќе даде писмена одлука во рок од 28 дена од
добивањето на известување за спор.
24.3 Пресудувачот ќе биде исплатен по час според стапка
прецизирана во ПУД заедно со дополнителните трошоци
прецизирани во ПУД, а сумата ќе биде подеднакво поделена
помеѓу Работодавачот и Изведувачот, без оглед на одлуката која
ќе ја донесе Пресудувачот. Секоја страна може да ја предаде
одлуката на Пресудувачот на Арбитер во рок од 28 дена од
донесувањето на писмената одлука. Доколку ниту една страна не
го предаде спорот на арбитража во рок од споменатите 28 дена,
одлуката на Пресудувачот ќе биде финална и обврзувачка.
24.4 Арбитражата ќе биде спроведена во согласност со процедурите за
арбитража издадени од страна на именуваната институција на
местото прецизирано во ПУД.

25. Постапки на
измама и
корупција

25.1 Банката налага согласност со политиката во однос на постапката
на измама и корупција како што е наведено во Дополнувањето на
ОУД.
25.2 Работодавачот бара Изведувачот да ги прикаже сите провизии и
надоместоци кои се исплатени или треба да бидат исплатени на
претставници или други страни кои се поврзани со тендерската
постапка и извршувањето на договорот. Прикажаните
информациите мора да го вклучат името и адресата на
претставниците или другите страни, износот и валутата и целта
на провизијата, наградата или надоместокот.

Б. Контрола на време
26. Динамички
план

26.1 Во рамките на времето прецизирано во ПУД, после датумот на
Писмото за прифаќање, Изведувачот ќе му поднесе за одобрување
на менаџерот на проектот Динамички план кој ги покажува
општите методи, спогодби, ред и временска рамка за сите
активности на Работите. Во случај на договор со севкупна цена,
активностите од Динамичкиот план ќе бидат усогласени со
активностите од Распоредот на активности.
26.2 Ажурираниот Динамички план ќе биде план кој го покажува
тековното напредување постигнато за секоја активност и ефектот
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од напредувањето постигнато во време на преостанатата работа,
вклучувајќи какви било измени на редоследот на активностите.
26.3 Изведувачот ќе достави ажуриран Динамички план за интервали
не подолги од периодот прецизиран во ПУД до менаџерот на
проектот за одобрување. Доколку Изведувачот не достави
ажуриран Динамички план во рамките на тој период, менаџерот
на проектот може да ја задржи сумата прецизирана во ПУД од
наредната исплата и да продолжи така да не ја исплаќа таа сума
се до следната исплата после денот на кој бил доставен
задоцнетиот Динамички план. Во случај на договор со севкупна
цена, Изведувачот ќе достави ажуриран распоред на активности
во рок од 14 дена од барањето на менаџерот на проектот.
26.4 Одобрението на Динамичкиот план на менаџерот на проектот
нема да ги измени должностите на Изведувачот. Изведувачот
може да го ревидира Динамичкиот план и повторно да го поднесе
до менаџерот на проектот во било кое време. Ревидираниот
Динамички план ќе го прикажува влијанието од Измените и
Случаите за компензација.
27. Продолжување
на
Предвидениот
датум на
завршување

27.1 Менаџерот на проектот ќе го продолжи Предвидениот датум на
завршување доколку се појави Случај за Компензација или е
направена Измена која оневозможува Завршувањето да биде
постигнато до Предвидениот датум на завршување без
Изведувачот да преземе чекори за забрзување на преостанатата
работа, со што Изведувачот ќе има дополнителни трошоци.
27.2 Менаџерот на проектот ќе одлучи дали и колку да го продолжи
Предвидениот датум на завршување во рок од 21 ден, откако
Изведувачот ќе побара од менаџерот на проектот одлука во врска
со влијанието на Случајот за компензација или Измената и после
поднесувањето на комплетни пропратни информации. Доколку
Изведувачот не дал навремено предупредување за одложувањето
или не соработувал при справување со тоа одложување,
одложувањето поради таква грешка нема да се земе во предвид
при одредувањето на новиот Предвиден датум на завршување.

28. Забрзување

28.1 Кога Работодавачот сака Изведувачот да заврши пред
Предвидениот датум на завршување, менаџерот на проектот ќе
обезбеди предлог цени за постигнување на неопходното
забрзување од Изведувачот. Доколку Работодавачот ги прифати
тие предлози, Предвидениот датум на завршување ќе биде
соодветно усогласен и потврден од страна на Работодавачот и
Изведувачот.
28.2 Доколку Работодавачот ги прифати предлог цените на
Изведувачот за забрзување, тие ќе бидат инкорпорирани во
Цената на Договорот и ќе се сметаат за Измена.

29. Одложувања
побарани од

29.1 Менаџерот на проектот може да даде инструкции до Изведувачот
за одложување на започнувањето или напредувањето на која била
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менаџерот на
проектот
30. Состаноци на
раководството
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активност од Работите.
30.1 Менаџерот на проектот или Изведувачот може да побараат еден
од друг да присуствуваат на состанокот на раководството.
Работата на ваквите состаноци ќе биде да се прегледаат
плановите за преостанатата работа и да се решат проблемите кое
се појавиле во согласност со процедурата на навремено
предупредување.
30.2 Менаџерот на проектот ќе води записник од работата на
состаноците и ќе обезбеди копии од записникот до оние кои
присуствувале на состанокот и до Работодавачот. Должностите за
преземање на соодветни дејства ќе бидат делегирани од страна на
менаџерот на проектот на состанокот на раководството или по
состанокот и ќе бидат писмено доставени до сите кои
присуствувале на состанокот.

31.
Навремено
предупредување

31.1 Изведувачот ќе го предупреди менаџерот на проектот најбрзо што
може во врска со настани кои може да се појават или услови кои
може негативно да влијаат врз квалитетот на работата, да ја
зголемат Цената на Договорот или да го одложат завршувањето
на Работите. Менаџерот на проектот може да побара од
Изведувачот да процени како можат идните настани или услови
да влијаат врз Цената на Договорот или Датумот на завршување.
Изведувачот треба да ја обезбеди проценката најрано што може.
31.2 Изведувачот ќе соработува со менаџерот на проектот во
подготовка и разгледување на предлози како да се избегнат или
намалат ефектите од таков случај или околност од страните
вклучени во работата и во извршувањето на произлезените
инструкции од страна на менаџерот на проектот.

В. Контрола на квалитет
32. Идентификува
ње на грешки

32.1 Менаџерот на проектот ќе ја провери работата на Изведувачот и
ќе го извести Изведувачот во врска со било какви Грешки кои ќе
ги открие. Таа проверка нема да има влијание врз обврските на
Изведувачот. Менаџерот на проектот може да му наложи на
Изведувачот да побара одредени Грешки и да ја тестира работата
за која менаџерот на проектот смета дека има Грешка.

33. Тестови

33.1 Доколку менаџерот на проектот му наложи на Изведувачот да
изврши тест кој не е прецизиран во Спецификацијата за да
провери дали одредена работа има Грешка и ако тестот покаже
дека има, Изведувачот ќе плати за тестот и примероците. Ако
нема Грешка, тестот ќе биде Случај за компензација.

34. Поправка на
грешки

34.1 Менаџерот на проектот ќе го извести Изведувачот за какви било
Грешки пред крајот на Периодот за отстранување на грешки, кој
започнува во моментот на Завршувањето, а е дефиниран во
ПУД. Периодот за отстранување на грешките ќе биде продолжен
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колку што е потребно за да се поправат Грешките.
34.2 Секогаш кога ќе биде дадено известување за Грешка, Изведувачот
ќе ја поправи пријавената Грешка во рокот прецизиран во
известувањето на менаџерот на проектот.
35. Непоправени
грешки

35.1 Доколку Изведувачот не поправил некоја Грешка во рокот
прецизиран во известувањето од менаџерот на проектот,
менаџерот на проектот ќе го процени трошокот за поправање на
Грешката, а Изведувачот ќе ја плати таа сума.

Г. Контрола на трошоци
36. Цена на
Договорот

36.1 Предмерот треба да содржи цени за позициите за Работите кои
Изведувачот треба да ги изврши. Предмерот се користи за да се
пресмета Цената на договорот. На Изведувачот ќе му се исплаќа
за количината на работа која ја остварува за секоја позиција од
Работите во согласност со Предмерот.

37. Промени на
цената на
договорот

37.1 Доколку крајната количина на работа која е направена се
разликува од количината на работата во Предмерот за одредена
позиција за повеќе од 25 проценти и измената надминува 1
процент од Почетната цена на Договорот, менаџерот на проектот
ќе ја усогласи стапката за да се овозможи измената. Менаџерот на
проектот нема да ги усогласува стапките од измените во
количините доколку Почетната цена на Договорот е надмината за
повеќе од 15 проценти, освен со претходно одобрение од
Работодавачот.
37.2 На барање на менаџерот на проектот Изведувачот ќе му обезбеди
детална анализа за трошоците за која било стапка од Предмерот.

38. Измени

38.1 Сите Измени ќе бидат вклучени во ажурираните Динамички
планови кои ги подготвува Изведувачот.
38.2 Изведувачот ќе достави понуда за извршување на измената кога
тоа ќе биде побарано од страна на менаџерот на проектот.
Менаџерот на проектот ќе ја процени понудата, која ќе биде
поднесена во рок од седум (7) дена од денот на барањето или во
подолг временски период наведен од страна на менаџерот на
проектот, но пред да се побара спроведување на Измената.
38.3 Доколку понудата на Изведувачот е неразумна, менаџерот на
проектот може да ја побара измената и да се направи промена на
Цената на договорот врз основа на сопствената проценка за
влијанието на измената врз трошоците на Изведувачот.
38.4 Доколку менаџерот на проектот смета дека итноста на работата ќе
го спречи поднесувањето на понуда, за да не дојде до одложување
на работата нема да се поднесе понуда и Измената ќе се смета
како Случај за компензација.
38.5 Изведувачот нема право на дополнителна исплата за трошоци кои
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можело да се избегнат со навремено предупредување.
38.6 Доколку работата во Измената одговара на одредена позиција од
Предмерот и доколку според мислењето на менаџерот на
проектот, количината на работа над лимитот наведен во подклаузула 39.1 или времетраењето за нејзино извршување не
предизвикуваат промени на трошоците по единица количина, ќе
се користи стапката од Предмерот за пресметување на вредноста
на Измената. Ако трошоците по единица количина се менуваат
или доколку природата и времетраењето на работата во Измената
не кореспондира со позициите од Предмерот, понудата од страна
на Изведувачот ќе биде во форма на нови стапки за релевантните
позиции.
39. Пресметка на
проток на
парични
средства
40. Потврди за
исплата

39.1 Кога Динамичкиот план ќе биде ажуриран, Изведувачот ќе
достави до менаџерот на проектот ажурирана пресметка за проток
на парични средства.
40.1 Изведувачот ќе поднесе до менаџерот на проектот месечни
времени ситуации за проценетата вредност на извршените работи
намалени за кумулативната сума утврдена претходно.
40.2 Менаџерот на проектот ќе ги провери месечните времени
ситуации на Изведувачот и ќе ја потврди сумата која треба да му
биде исплатена на Изведувачот.
40.3 Вредноста на извршените работи ќе биде утврдена од страна на
менаџерот на проектот.
40.4 Вредноста на извршените работи ќе ја опфати вредноста на
количините на завршените позиции од Предмерот.
40.5 Вредноста на извршената работа ќе вклучи и вреднување на
Измените и Случаите на компензација.
40.6 Менаџерот на проектот може да ја исклучи било која позиција
утврдена со претходна потврда или да намали дел на било која
позиција утврдена со претходна потврда како резултат на понови
информации.

41. Исплати

41.1 Исплатите ќе бидат усогласени со одбивање на авансното
плаќање и задржувањето на средства. Работодавачот ќе му ги
исплати на Изведувачот сумите кои се утврдени од страна на
Менаџерот на проектот во рок од 28 дена од денот на секоја
потврда. Доколку Работодавачот направи доцна исплата, на
Изведувачот ќе му биде исплатена камата за задоцнета исплата
при следната исплата. Каматата ќе биде пресметана од денот на
кој требало да биде направена исплатата до денот на кој е
направена задоцнетата исплата со прифатената каматна стапка за
комерцијални заеми за валутата во која се вршат исплатите.
41.2 Доколку потврдената сума е зголемена во подоцнежна потврда
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или како резултат на позитивно произнесување од страна на
Пресудувачот или Арбитерот, на Изведувачот ќе му биде платена
камата на задоцнетото плаќање според утврденото во оваа
клаузула. Каматата ќе биде пресметана од денот на кој е утврдена
зголемената сума во отсуство на спор.
41.3 Освен ако не е поинаку утврдено, сите исплати и намалувања ќе
бидат исплатени или наплатени во националната валута на
Работодавачот вклучени во цената на Договорот.
41.4 Позициите од Работите за кои не е дадена стапка или цена нема
да бидат платени од Работодавачот и ќе се сметаат за покриени од
други стапки и цени од Договорот.
42. Случаи за
компензација

42.1 Следните ќе бидат Случаи за компензација:
(a) Ако Работодавачот не дава пристап до дел од Локацијата се до
Датумот на достапност на локацијата во согласност со подклаузула 20.1 од ОУД.
(b)Ако Работодавачот го модифицира Распоредот на други
изведувачи на начин на кој влијае врз работата на Изведувачот
според Договорот.
(c) Ако менаџерот на проектот наложи одложување или не ги
издаде Цртежите, Спецификациите или инструкциите кои се
потребни за навремено извршување на Работите.
(d) Ако менаџерот на проектот му дава инструкции на
Изведувачот да изврши дополнителни тестови при работата, за
која подоцна ќе се утврди дека е без Грешки.
(e) Ако менаџерот на проектот не одобрува подизведување без
оправдана причина.
(f) Ако условите на локација се значително полоши отколку што
можело да се претпостави пред издавањето на Писмото за
прифаќање од информациите дадени до понудувачите
(вклучувајќи ги Извештаите за истражување на Локацијата), од
јавно достапните информации и од визуелната инспекција на
Локацијата.
(g)Ако менаџерот на проектот дава инструкции за справување со
непредвидени услови предизвикани од Работодавачот или
дополнителна работа која е потребна за безбедност или други
причини.
(h)Ако други изведувачи, јавни институции и претпријатија или
Работодавачот не работат во рамките на термините и другите
ограничувања утврдени во Договорот и тие предизвикуваат
одложување или дополнителен трошок за Изведувачот.
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(i) Ако авансното плаќање е одложено.
(j) Ако било кои од ризиците на Работодавачот имаат влијание врз
Изведувачот
(k)Ако менаџерот на проектот без оправдана причина го одложува
издавањето на Потврда за завршување.
42.2 Доколку некој Случај на компензација предизвикува
дополнителен трошок или го спречува завршување на работата
пред Предвидениот датум на завршување, Цената на Договорот
ќе биде зголемена и/или Предвидениот датум на завршување ќе
биде продолжен. Менаџерот на проектот ќе одлучи дали и за
колку ќе биде зголемена Цената на Договорот и дали и за колку
ќе биде продолжен Предвидениот датум на завршување.
42.3 Веднаш штом од Изведувачот ќе бидат обезбедени информации
кои го демонстрираат влијанието на секој Случај на компензација
врз пресметката на трошокот на Изведувачот, тие ќе бидат
оценети од менаџерот на проектот, а Цената на Договорот ќе биде
соодветно усогласена. Доколку пресметката на Изведувачот се
смета за неоправдана, менаџерот на проектот ќе ја усогласи
Цената на Договорот врз основа на своја сопствена пресметка.
Менаџерот на проектот ќе очекува од Изведувачот да реагира
соодветно и навремено при тој случај.
42.4 Изведувачот нема да има право на компензација во случај кога
имало негативно влијае врз интересите на Работодавачот бидејќи
Изведувачот не дал навремено предупредување или не
соработувал со менаџерот на проектот.
43. Данок

43.1 Менаџерот на проектот ќе ја усогласи Цената на Договорот
доколку даноците, обврските и другите давачки се променети
помеѓу датумот кој е 28 дена пред поднесувањето на понудите за
Договорот и датумот на последната потврда за Завршување.
Усогласувањето ќе биде измена на сумата на данокот кој треба да
биде платен од Изведувачот, доколку таквите измени се уште не
се дадени во Цената на Договор, или се резултат на клаузула 44
од ОУД.

44. Валути

44.1 НЕМА ПРИМЕНА.

45. Усогласување
на цена

45.1 Цените ќе бидат усогласени за флуктуации на трошокот само ако
тоа е предвидено во ПУД. Доколку е така, сумите потврдени во
секоја потврда за исплата, пред одбивањето за Авансно плаќање
ќе бидат усогласени преку примена на соодветен фактор за
усогласување на цени врз сумите за исплата во секоја валута. P =
A + B Iм/Io+C Mм/Mo
каде:
P е факторот на усогласување за Цената на Договор.
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A, B и C се коефициенти прецизирани во ПУД,
претставувајќи ги неусогласливите и усогласливите делови
од Цената на Договорот и
Iм и Mм се индексите кои преовладуваат на крајот од
месецот за кој се фактурира, а Io и Мо се индексите кои
преовладуваат 28 дена пред отворањето на понудите; двата
во валутата од договорот и исплатите како што се дадени во
Писмото со понуда – Табела 1 –Распоред со податоци за
прилагодување.
45.2 Доколку вредноста на индексот се измени откако била
употребена во пресметка, пресметката ќе биде поправена и ќе
биде направено усогласување во следната потврда за исплата.
Вредноста на индексот ќе се смета дека ги има земено предвид
сите измени на трошоци како резултат на флуктуации во
трошоците.
46. Задржување на
средства

46.1 Работодавачот ќе го задржи од секоја исплата доспеана до
Изведувачот процентот прецизиран во ПУД се до завршувањето
на Работите.
46.2 По издавањето на сертификатот за завршување на работите од
страна на менаџерот на проектот во согласност со ОУД 51.1,
половина од целосната сума која е задржана повторно ќе се
исплати на Изведувачот, а половина кога ќе помине Периодот на
отстранување на грешките и кога менаџерот на проектот ќе
потврди дека сите Грешки кои ги пријавил до Изведувачот пред
завршувањето на периодот се поправени. Изведувачот може да ги
замени парите кои треба да се задржат со соодветна банкарска
гаранција

47. Утврдена
оштета

47.1 Изведувачот ќе му исплати утврдена оштета на Работодавачот
според дневна стапка прецизирана во ПУД за секој ден кога
датумот на Завршување го надминува Предвидениот датум за
завршување. Вкупната сума на утврдена оштета нема да ја
надмине сумата дефинирана во ПУД. Работодавачот може да ја
одбие утврдената оштета од исплатите кои се доспеани до
Изведувачот. Исплатите на утврдената оштета нема да имаат
влијание врз обврските на Изведувачот.
47.2 Доколку Предвидениот датум на завршување е продолжен откако
била исплатена утврдената оштета, менаџерот на проектот ќе
коригира било какво натплатување на оштета од Изведувачот
усогласувајќи ја следната потврда за исплата. На Изведувачот ќе
му биде платена камата за натплатувањето, пресметана од денот
на исплата до денот на повторна исплата, според стапките
утврдени во под-клаузула 41.1 од ОУД.

48. Бонус

48.1 На Изведувачот ќе му биде платен Бонус пресметан според
стапката по календарски ден прецизирана во ПУД за секој ден
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(минус деновите за кои Изведувачот е платен за забрзување) за
кој настапило Завршување на работите пред Предвидениот датум
на завршување. Менаџерот на проектот ќе потврди дека Работите
се завршени, иако тие не било предвидено да бидат завршени
дотогаш.
49. Авансно
плаќање

49.1 Работодавачот ќе направи авансно плаќање до Изведувачот на
сумите утврдени во ПУД до денот утврден во ПУД, откако
Изведувачот ќе обезбеди безусловна банкарска гаранција во
форма и од банка прифатлива за Работодавачот за сумите еднакви
на авансното плаќање. Гаранцијата ќе биде ефективна се додека
не се отплати авансната исплата, но сумата на Гаранцијата
соодветно ќе се намалува за сумите кои се платени од
Изведувачот. За авансното плаќање нема да се наплатува камата.
49.2 Изведувачот ќе ја употреби авансната исплата само за плаќање на
Опрема, Постројки, Материјали и трошоци за мобилизирање кои
се потребни единствено за извршување на Договорот.
Изведувачот ќе демонстрира дека авансната исплата е употребена
на овој начин со тоа што ќе обезбеди копии на фактури или други
документи до менаџерот на проектот.
49.3 Авансната исплата ќе биде вратена преку одбивање на соодветни
пропорционални суми од исплатите кои се доспеани до
Изведувачот, следејќи го распоредот на завршени проценти од
Работите според исплата. Нема да се зема во предвид авансно
плаќање или неговото враќање при одредување на вредноста на
завршената работа, Измените, усогласувањето на цени, Случаите
на компензација, Бонуси, или Утврдени оштети.

50. Гаранции

50.1 Гаранцијата за извршување на договорот ќе биде обезбедена до
Работодавачот не подоцна од денот прецизиран во Писмото за
прифаќање и ќе биде издадена во сумата прецизирана во ПУД
од банката или жирантот прифатлива за Работодавачот и
деноминирана во валутата во која може да се плати Цената на
Договорот. Гаранцијата за извршување на договорот ќе биде
валидна до денот 28 дена од денот на издавање на Потврдата за
завршување во случај на Банкарска гаранција и до една година од
денот на издавање на Потврда за завршување во случај на
Обврзница за извршување на договорот.

51. Дневна работа

51.1 Доколку е возможно, стапките за Дневна работа од Понудата на
Изведувачот ќе се користат за мали дополнителни суми на работа
само ако менаџерот на проектот дал претходни писмени
инструкции за дополнителна работа која треба да се плати на тој
начин.
51.2 Целата работа која ќе биде платена како Дневна работа ќе биде
запишана од Изведувачот во формулари одобрени од менаџерот
на проектот. Секој пополнет формулар ќе биде верификуван и
потпишан од менаџерот на проектот во рок од два дена откако се
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заврши работата.
51.3 Изведувачот ќе биде исплатен за Дневната работа откако ќе
обезбеди потпишани формулари за Дневна работа.
52. Трошоци за
поправки

52.1 Загуба или оштета на Работите или Материјалите кои ќе бидат
инкорпорирани во Работите помеѓу Денот на започнување и
крајот на Периодот за поправање на грешки ќе бидат поправени
од страна на Изведувачот на негов трошок, доколку загубата, или
оштетата се резултат на дејства или пропусти на Изведувачот.

Д. Завршување на Договорот
53. Завршување

53.1 Изведувачот ќе побара од менаџерот на проектот да издаде
потврда за Завршување на Работите, а менаџерот на проектот ќе
го направи тоа откако ќе одлучи дека целосната работа е
завршена.

54. Преземање

54.1 Работодавачот ќе ги преземе Локацијата и Работите во рок од
седум дена откако менаџерот на проектот ќе издаде потврда за
Завршување.

55. Финална
сметка

55.1 Изведувачот ќе обезбеди до менаџерот на проектот детална
сметка за вкупната сума која Изведувачот ја смета за платлива
според Договорот пред завршувањето на Периодот за
отстранување грешки. Менаџерот на проектот ќе издаде Потврда
за отстранети грешки и ќе го потврди кое било крајно плаќање
кое е доспеано до Изведувачот во рок од 56 дена од примањето на
сметката на Изведувачот ако е коректна и завршена. Доколку не
е, менаџерот на проектот во рок од 56 дена ќе издаде распоред кој
го прикажува обемот на поправки или дополнувања кои се
неопходни. Доколку Финалната сметка е се
уште
незадоволителна откако била повторно поднесена, менаџерот на
проектот ќе одлучи во врска со сумата која треба да му се исплати
на Изведувачот и ќе издаде потврда за исплата.

56. Прирачници за 56.1 Доколку се потребни цртежи на изведена состојба и/или
оперативни и прирачници за одржување, Изведувачот ќе ги
работа и
обезбеди истите до денот утврден во ПУД.
одржување
56.2 Доколку Изведувачот не ги обезбеди цртежите и/или
прирачниците до денот утврден во ПУД согласно ОУД подклаузула 56.1, или тие не се одобрени од страна на менаџерот на
проектот, менаџерот на проектот ќе ги задржи сумите утврдени
во ПУД од исплатите доспеани до Изведувачот.
57. Прекинување

57.1 Работодавачот или Изведувачот може да го прекинат Договорот
доколку другата страна врши фундаметално прекршување на
Договорот.
57.2 Фундаметални прекршувања на Договорот ќе вклучат, но нема да
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се ограничат на следното:
(a) Изведувачот ја сопрел работата во период од 28 дена кога
стопирање на работата не е прикажано во тековниот
Динамички план и истото не е овластено од менаџерот на
проектот;
(b) Менаџерот на проектот му дал инструкција на
Изведувачот за одложување на напредувањето на Работите
и инструкцијата не е повлечена во рок од 28 дена;
(c) Работодавачот или Изведувачот банкротирале или одат во
ликвидација која не е поврзана со реорганизација или
интеграција;
(d) исплата потврдена од менаџерот на проектот
не е
исплатена од Работодавачот до Изведувачот во рок од 84
дена од денот на потврдата на менаџерот на проектот;
(e) менаџерот на проектот дава Известување дека
неуспевањето да се поправи одредена Грешка е
фундаметално прекршување на Договор и Изведувачот не
успева да ја поправи во разумен временски рок определен
од менаџерот на проектот;
(f) Изведувачот ја нема потребната Гаранција;
(g) Изведувачот го одложил завршувањето на Работите за
бројот на денови за кои може да биде исплатена
максимална
сума
на
утврдена
штета,
според
дефинираното во ПУД; или
(h) доколку Изведувачот, според Работодавачот е вмешан во
коруптивни
или
криминални
активности
при
конкурирањето или при извршувањето на Договорот,
тогаш Работодавачот може, четиринаесет (14) дена откако
му доставил писмена опомена на Изведувачот, да го
раскине договорот и да го избрка од градежната локација.
57.3 Кога која било страна од Договорот даде известување до
менаџерот на проектот за прекршување на Договорот поради
причина која не е наведена во под-клаузула 56.2 од ОУД
менаџерот на проектот ќе одлучи дали прекршувањето е
фундаметално или не.
57.4 Без оглед на горенаведеното Работодавачот може да го прекине
Договорот по сопствена одлука.
57.5 Доколку Договорот е прекинат, Изведувачот веднаш ќе запре со
работата, ќе ја обезбеди Локацијата и истата ќе ја напушти
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најбрзо што може.
58. Исплата при
прекинување

58.1 Доколку Договорот е прекинат поради фундаметално
прекршување на Договорот од Изведувачот, менаџерот на
проектот ќе издаде потврда за вредноста на завршената работа и
Материјалите кои се нарачани, минус авансните исплати добиени
до денот на издавање на потврдата и минус процентот кој ќе се
примени на вредноста на работата која не е завршена, според
прикажаното во ПУД. Дополнителна утврдена оштета нема да
се применува. Доколку вкупната сума доспеана до Работодавачот
ја надмине било која сума доспеана до Изведувачот, разликата ќе
биде долг кој ќе треба да му се исплати на Работодавачот.
58.2 Доколку Договорот е прекинат по сопствена одлука на
Работодавачот или поради фундаметално прекршување на
Договорот од страна на Работодавачот, менаџерот на проектот ќе
издаде потврда за вредноста на завршената работа, нарачаните
Материјали, оправданиот трошок за отстранување на Опремата,
за отпуштањето на кадарот на Изведувачот кој е ангажиран само
за Работите и за трошоците на Изведувачот за заштита и
осигурување на Работите, одземајќи ги авансните исплати
добиени до датумот на таа потврда.

59. Сопственост

59.1 Сите Материјали на Локација, Постројките, Опремата,
Подготвителните работи и Работите ќе се сметаат за сопственост
на Работодавачот доколку Договорот е прекинат поради пропуст
на Изведувачот.

60. Ослободување
од извршување
на договорот

60.1 Доколку Договорот е прекинат поради избувнување на војна или
некој друг случај кој е комплетно надвор од контрола на
Работодавачот или Изведувачот, менаџерот на проектот ќе
потврди дека Договорот бил прекинат. Изведувачот ќе ја направи
Локацијата безбедна и ќе ја сопре работата после добивањето на
таквата потврда и ќе биде исплатен за целата работа извршена
пред добивањето на потврдата и за која било работа извршена
после за која што бил обврзан.

61. Суспендирање
на заем или
кредит

61.1 Во случај Банката да го суспендира Заемот или Кредитот на
Работодавачот, од кој е направен дел од исплатите за
Изведувачот:
(а) Работодавачот е должен да го извести Изведувачот за таквата
суспензија во рок од 7 дена од добивањето на известување за
суспензијата од банката.
(б) Доколку Изведувачот не добие доспеани суми во рок од 28 дена
за исплата според под-клаузула 40.1, Изведувачот може веднаш
да издаде известување за прекинување со рок од 14 дена.
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ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ
Политика на Банката – постапки на измама и корупција
(текстот од ова Дополнување не се менува)
Упатство за набавка на добра, работи и неконсултантски услуги во рамки на IBRD
заеми и IDA кредити & грантови од страна на Заемопримачи на Светска Банка од
јануари 2011 година:
“Измама и корупција:
1.16 Банката бара од Заемопримачите (вклучувајќи ги корисниците на заеми од Банката),
како и од понудувачите, набавувачите, изведувачите и нивните претставници,
подизведувачите, консултантите, вршителите на услуги или добавувачите како и
останатиот персонал да ги следат највисоките етички стандарди во текот на
набавката и извршувањето на договори финансирани од Банката19. Во поглед на ова
Банката:
(a)

19

20

21

22

23

ги дефинира, за целите на овие одредби, термините дадени подолу:
(i)

„постапка на корупција” се однесува на понудување, примање или
барање, директно или индиректно на било каква работа од вредност за да
се влијае врз работата на друга страна;20

(ii)

„постапка на измама” се однесува на погрешно претставување или
испуштање на факти со кое целно или не се наведува страната да верува
дека ќе има финансиска или друг вид на добивка или дека може да го
избегне извршувањето на обврската;21

(iii)

„тајна постапка” се однесува на план или спогодба помеѓу две или повеќе
страни, креирана за постигнување на несоодветна цел, вклучувајќи и
несоодветно влијание врз дејствата на другата страна;22

(iv)

„принудна постапка” се однесува на повреда или закана со повреда,
директно или индиректно, на лица или нивна сопственост за да се
изврши несоодветно влијание врз дејствата на тие страни;23

(v)

„опструктивна постапка“ се однесува на:

Во овој контекст, какви било активности со кои се сака да се постигне неадекватна предност при
постапката за набавка или извршувањето на договорот се сметаат за несоодветни.
„Друга страна" се однесува на јавно службено лице вклучено во постапката за набавка или
извршувањето на договорот. Во овој контекст, "јавно службено лице" вклучува вработени лица во
Светска банка и вработените во други организации кои се дел од носење или разгледување на одлуки за
набавки.
„Страна" се однесува на јавно службено лице; термините „добивка" и „обврска" се однесуваат на
постапката за набавка или извршувањето на договорот; и „погрешно претставување или испуштање на
факти" има за цел да влијае врз постапката за набавка или извршувањето на договорот.
„Страни“ се однесува на учесници во постапката за набавка (вклучувајќи ги и јавните службеници) кои
се обидуваат сами или преку трето лице или субјект кој не учествува во процесот на набавката да ја
поттикнат конкуренцијата или да ги воспостават цените на понудите на вештачко, неконкурентно ниво,
или се запознаени со меѓусебните цени и останатите услови од понудите.
„Страна” се однесува на учесник во постапката за набавка или во извршувањето на договорот.
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24

25

(aa)

намерно уништување, фалсификување, измена или прикривање
на докази коишто се важни за истрагата или давање лажни изјави
пред органите на истрагата со цел материјално попречување на
истражувањето на Банката за утврдување на наводите за
извршена корупција, измама, присила или тајна соработка; и/или
закана, малтретирање или заплашување на било која страна со
цел да се попречи обелоденувањето на сознанија за прашања
релевантни за истрагата или за водењето на истрагата; или

(bb)

дела извршени со умисла за значително да се попречи
остварувањето на правото на Банката на инспекција и ревизија
предвидено со под-клаузулата 1.16 (e) во понатамошниот текст.

(b)

ќе одбие предлог за доделување доколку се утврди дека Понудувачот кој е
предложен за доделување, или било кој од неговите вработени лица,
претставници, или неговите подизведувачи, консултанти, вршители на услуги,
добавувачи и/или нивниот персонал директно или преку посредник е вмешан
во постапка на корупција, измама, тајна, принудна или опструктивна постапка
при конкурирање за Договор;

(c)

ќе ја поништи постапката на набавка и ќе откаже дел од заемот алоциран за
одреден договор ако утврди дека претставниците на Заемопримачот или
корисникот на заемот се вмешани во постапка на корупција, измама, тајна или
принудна постапка во текот на набавката или извршувањето на тој договор, без
Заемопримачот да преземе навремени и соодветни дејства задоволителни за
Банката за да ги поправи овие ситуации при нивното настанување, вклучувајќи
и ненавремено информирање на Банката во моментот кога дознале за таквите
дејства;

(d)

ќе санкционира фирма или поединец, во согласност со процедурите за
санкционирање на Банката24, јавно прогласувајќи ја таа фирма или поединец за
неквалификувани на неодредено или одредено време: (i) за доделување на
договор финансиран од Банката, и (ii) за да биде номинирана25;

(e)

ќе има право да побара вклучување на одредба во тендерската документација и
во договорите финансирани со заем од Банката со која понудувачите,
набавувачите и изведувачите и нивните подизведувачи, претставници, вработен
персонал, консултанти, вршители на услуги или добавувачи ќе и дозволат на
Банката да ги прегледа нивните сметки и записи и други документи поврзани

Една фирма или поединец може да бидат прогласени за неквалификувани за да им биде доделен
договор финансиран од Банката после: (i) извршувањето на процедурите на Банката во согласност со
процедурите за санкционирање доколку меѓу другото има: (i) заедничко исклучување договорено со
останати Меѓународни финансиски институции, вклучувајќи и Мултилатерални банки за развој; и
преку спроведување на постапките за административи санкции во постапките за јавна набавка на
групацијата на Светска банка за измама и корупција и (ii) како резултат на привремена суспензија или
рана привремена суспензија во врска со тековни санкциони постапки. Види фуснота 14 и став 8 од
Амандман 1 на овие Упатства.
Назначен подизведувач, консултант, производителот или добавувачот или вршител на услуги (различни
имиња се користат во зависност од тендерската документација) е оној кој е: (i) вклучен од страна на
Понудувачот во претквалификационото аплицирање или понуда зашто има клучно искуство и знаење
кои се земаат во предвид при оценувањето на претквалификационото аплицирање или понудата; или (ii)
назначен од страна на Заемопримачот.
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со поднесувањето на понуди и изведба на договор и да ги даде истите на
ревизија кај ревизори назначени од Банката“.
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Сегмент IX. Посебни услови од договорот
A. Општо
ОУД 1.1 (d)

Финансиската институција е: Европска комисија

ОУД 1.1 (s)
ОУД 1.1 (v)

Работодавач е Општина Градско
Предвидениот датум на завршување за целосната работа ќе биде 8
месеци.

ОУД 1.1 (y)

Менаџер на проектот е Елизабета Костова Бочварова

ОУД 1.1 (аа)

Со овој под-проект се предвидува: Изградба на дел од локален пат за
село Кочилари , Изградба на: улици во село Градско, улица 1 во село
Виничани со Партерно уредување на централно подрачје во село
Виничани, Замена на уличното осветлување со натриумови светилки во
Општина Градско “

ОУД 1.1 (dd) Датумот на започнување ќе биде 14 дена од потпишување на
договорот.
ОУД 1.1 (hh) Со овој под-проект се предвидува: Изградба на дел од локален пат за
село Кочилари , Изградба на: улици во село Градско, улица 1 во село
Виничани со Партерно уредување на централно подрачје во село
Виничани, Замена на уличното осветлување со натриумови светилки во
Општина Градско
Завршување по сегменти: Нема примена
ОУД 2.2
ОУД 2.3(i)

Следните документи се исто така дел од Договорот: Нема

ОУД 3.1

Јазикот на договорот е Mакедонски.
Законот според кој се раководи Договорот е законот на Република
Македонија.

ОУД 5.1

Менаџерот на проектот може да ги делегира своите обврски и
одговорности.

ОУД 8.1

Ангажирање на други изведувачи: Нема примена

ОУД 13.1

Минималните износи за осигурување ќе бидат:
(a) за загуба или оштетување на Работите, постројките и
материјалите не помалку од вкупната вредност на договорот;
(b) за загуба или оштетување на опремата во иста вредноста со
вредноста на опремата за Изведувачот кој бил ангажиран за
изведба на работите 25.000,00 ЕУР;
(c) за загуба или оштетување на сопственоста (освен за
Работите, постројките, материјалите и опремата) во врска со
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Договорот 20.000,00 ЕУР;
(d) за лична повреда или смрт:

ОУД 14.1

i. на вработени на Изведувачот: 25.000,00 ЕУР
ii. на други лица: 25.000,00 ЕУР
Извештаи од истражувања на локацијата се: технички извештаи,
технички услови, цртежи, предмер.

ОУД 20.1

Датумот на достапност на локацијата ќе биде: 14 дена после
потпишувањето на договорот.

ОУД 23.1 &
ОУД 23.2
ОУД 24.3

Надлежна институција за именување на Пресудувач:Општина Градско

ОУД 24.4

Институција чии што процедури за арбитража ќе се користат: во
согласност со националната легислатива

Надоместок по ден и дополнителни трошоци кои ќе му се исплатат на
Пресудувачот: 1.500,00 МKD

Местото на арбитража ќе биде: Скопје, Република Македонија.

Б. Контрола на време
ОУД 26.1

Изведувачот ќе поднесе Динамички план за работите за одобрување
во период од 15 дена од датумот на Писмото за прифаќање.

ОУД 26.3

Интервалот на ажурирање на Динамичкиот план е 28 дена.
Износот кој може да се задржи во случај на задоцнето доставување на
Динамички план е 10.000,00 ЕУР.

В. Контрола на квалитет
ОУД 34.1

Периодот за отстранување на грешки е: 365 дена.

Г. Контрола на трошоци
ОУД 44.1

НЕМА ПРИМЕНА

ОУД 45.1

Договорот не е предмет на усогласување на цените во согласност со
ОУД клаузула 45.

ОУД 46.1

Износот кој ќе биде задржан ќе биде: 5%.

ОУД 47.1

Утврдената оштета за целосната Работа се 0.10% по ден.
Максималниот износ на утврдени оштети за целосната Работа е 10% од
финалната Цена на Договорот.

ОУД 48.1

НЕМА ПРИМЕНА

ОУД 49.1

Авансното плаќање ќе биде: 10% од вредноста на договорот и на
Изведувачот ќе му биде исплатено не покасно од 15 дена по
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добивањето на банкарската гаранција.
ОУД 50.1

Износот на Гаранцијата за извршување на договорот е:
(a)

Банкарска гаранција: 10%.

Д. Завршување на договорот
ОУД 56.1

Датумот до кој треба да се достават прирачниците за работа и
одржување е 30 дена по завршувањето на работите.
Датумот до кој треба да се достави проектот на изведена состојба е 30
дена по завршувањето на работите.

ОУД 56.2

Износот кој ќе биде задржан доколку не се достави проектот на
изведена состојба и/или прирачниците за работа и одржување до
датумот наведен во ОУД 58.1 е 300.000,00 МКД.

ОУД 57.2 (g)

Максималниот број на денови е: 365 дена.

ОУД 58.1

Процентот кој се однесува на вредноста на незавршената работа,
претставувајќи ги дополнителните трошоци на Работодавачот за
завршување на Работата е 15%.
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Сегмент X - Обрасци на договорот
Овој сегмент содржи обрасци кои откако ќе се пополнат ќе претставуваат составен дел од
договорот. Обрасците на Гаранцијата за извршување на договорот и Гаранцијата за
авансно плаќање, доколку се потребни, ќе бидат пополнети само од страна на успешниот
Понудувач после доделувањето на Договорот.

Табела со обрасци
Писмо за прифаќање ................................................................................................................ 32
Договор ....................................................................................................................................... 33
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Гаранција за авансно плаќање .............................................................................................. 37
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Писмо за прифаќање
[на меморандум на Работодавачот]

. . . . . . . [датум]. . . . . . .
До: . . . . . . . . . . [име и адреса на Изведувачот] . . . . . . . . . .
Предмет:

. . . . . . . . . . [Известување за доделување на договор бр]. . . . . . . . . . .

Ве известуваме дека Вашата Понуда од . . . . [внеси датум] . . . . за извршување на . . . .
. . . . . .[внеси име и идентификациски број на договорот како што се наведени во Посебните
услови од Договорот] . . . . . . . . . . за прифатената договорна цена во износ од . . . . . . . .
.[внеси сума со зборови и бројки и валута], коригирана и модифицирана во согласност со
Инструкциите за Понудувачите е прифатена од нашата Агенција.
Ве известуваме дека во рок од 28 дена треба да доставите Гаранција за извршување
на договорот во согласност со Условите од Договорот, притоа користејќи го
Образецот за гаранција за извршување на договорот кој се наоѓа во Сегмент X,
Обрасци на договорот од тендерската документација.
[Изберете една од следните изјави:]
Ние прифаќаме лицето _______________________________________________________[внеси
име на Пресудувачот на предлог на Понудувачот] да биде назначено за Пресудувач.
[или]
Ние не прифаќаме лицето ____________________________________________________[внеси
име на Пресудувачот на предлог на Понудувачот] да биде назначено за Пресудувач и со
испраќање
на
копија
од
Писмото
за
прифаќање
до
_______________________________________________________________________________ [внеси го
името Надлежната институција за именување], која е Надлежна институција за

именување, бараме таа институција да назначи Пресудувач во согласност со ИП 43.1
и ОУД 23.1.
Потпис од овластено лице: ........................................................................................................
Име и титула на потписникот: ..................................................................................................
Име на агенцијата: ......................................................................................................................
Во прилог: Договор
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Договор
ОВОЈ ДОГОВОР е направен на . . . . . .ден од . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . ., помеѓу . . . .
. [име на Работодавачот]. . . . .. . . . . (во понатамошниот текст „Работодавачот“), од една
страна и . . . . . [име на Изведувачот]. . . . .(во понатамошниот текст Изведувачот“), од
друга страна:
Работодавачот бара Работите наведени како . . . . . [име на Договорот]. . . . . да бидат
извршени од страна на Изведувачот и ја прифаќа Понудата на Изведувачот за
извршување и завршување на овие Работи и поправање на било какви грешки кои
може да произлезат од нив и
Работодавачот и Изведувачот се согласуваат на следното:
1. Во овој договор зборовите и изразите ќе го имаат исто значење кое им е назначено
во документите од Договорот.
2. Следните документи ќе го сочинуваат Договорот. Овој Договор ќе биде прв по
важност пред сите останати документи од Договорот.
(a) Договор;
(b) Писмото за прифаќање;
(c) Понудата на Изведувачот;
(d) Посебните услови од Договорот;
(e) Општите услови од Договорот, вклучувајќи го и Дополнувањето;
(f) Спецификации;
(g) Цртежите;
(h) Предмер-пресметка; и
(i) сите други документи наведени во ПУД кои се составен дел од договорот.
3. Во однос на исплатите кои Работодавачот треба да ги направи во однос на
Изведувачот како што е наведено во овој Договор, Изведувачот се обврзува пред
Работодавачот дека ќе ги изврши работите и ќе ги поправи грешките кои може да
произлезат од нив во согласност со одредбите од Договорот.
4. Работодавачот се обврзува да му ја исплати Договорната цена или друга сума која ќе
треба да се исплати во согласност со одредбите од Договорот на Изведувачот за
извршувањето и завршувањето на Работите и поправката на грешките кои може да
произлезат од нив во време и начин утврден според Договорот.
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ПОТВДУВАМЕ дека страните се согласиле овој Договор да се изврши во
согласност со законите на . . . . . [име на земјата заемодавач]. . . . .на ден, месец,
година како што е назначено погоре.

Потпишан
од:
за и во име на Работодавачот

во
присуство
на:
Сведок, Име, Потпис, Адреса, Датум

Потпишан
од:
за и во име на Изведувачот

во
присуство
на:
Сведок, Име, Потпис, Адреса, Датум
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Гаранција за извршување на договорот
(Банкарска гаранција)
[Меморандум на Гарантот или број на SWIFT]
Корисник: [внесете го називот и адресата на Работодавачот]
Датум: [внесете го датумот на издавање]
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ Бр.: [внесете број на
Гаранцијата за извршување на договорот]
Гарант: [Внесете го името, адресата и местото на издавање, доколку не е наведено во
меморандумот]
Информирани сме дека [внесете име на Изведувачот, кое во случај на заедничко
вложување ќе биде името на заедничкото вложување] (во понатамошниот текст
„Барател“) склучил Договор бр. [внесете го бројот на договорот] на датум [внесете
датум] со Корисникот, за набавка на [внесете назив на договорот и краток опис на
работите] (во понатамошниот текст „Договорот“).
Исто така, ние разбираме дека според условите утврдени со Договорот, потребно е да се
достави гаранција за извршување на договорот.
На барање на Барателот, ние како Гарант, со ова неотповикливо преземаме обврска да му
ја исплатиме на Корисникот било која вкупна сума или суми кои нема да го надминат
износот од [внесете сума со бројки]____________________[внесете сума со зборови] 1
коишто суми ќе се исплатат на начин и во валута во коишто е назначена цената на
Договорот, по примањето од наша страна на барање од Корисникот, со прилог изјава на
Корисникот, било да е во рамките на барањето или во посебен потпишан документ којшто
ќе биде во прилог на барањето, во кое се наведува дека Барателот ги прекршил обврските
коишто ги има во согласност со Договорот, без Корисникот да има потреба да докажува
или да поднесува докази за основата на барањето или за наведената сума.
Гаранцијата ќе истече не подоцна од ......... ден од .........., 2... 2 и побарувањата за исплата
треба да ги добиеме во оваа канцеларија на или пред назначениот датум.

1

2

Гарантот ќе ја внесе сумата која претставува процент од прифатената цена на Договорот
назначена во Писмото за прифаќање, деноминирана во валутата од Договорот или во слободна
конвертибилна валута прифатлива за Корисникот.
Внесете го датумот дваесет и осум (28) дена од денот на завршувањето на изведбените обврски
наведени во клаузула 11.9 од ОУД. Работодавачот треба да земе во предвид дека во случај на
продолжување на датумот за завршување на договорот, Работодавачот треба да побара
продолжување на оваа гаранција од Гарантот. Тоа барање треба биде во пишана форма и да се
поднесе пред датумот на истекување на гаранцијата. При подготовката на гаранцијата,
Работодавачот може да го додаде следниот текст на крајот на претпоследниот параграф:
„Гарантот се сложува да изврши еднократно продолжување на оваа гаранција со времетраење кое
нема да надмине [шест месеци][една година] како одговор на писменото барање од страна на
Корисникот, коешто ќе биде доставено до Гарантот пред датумот на истекување на гаранцијата“.
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Оваа гаранција е предмет на Унифицирани правила за гаранции, (URDG) ревидирано
2010, ICC издание број 758, со исклучок на изјавата во член 15(а) којашто е исклучена.

_____________________
[потпис(и)]
Забелешка: Закосениот текст (вклучувајќи и фусноти) служи при подготовката на овој образец и ќе
биде избришан во конечните документи.
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Гаранција за авансно плаќање
[Меморандум на Гарантот или број на SWIFT]
Корисник: [внесете го називот и адресата на Работодавачот]
Датум: [внесете го датумот на издавање]
ГАРАНЦИЈА ЗА АВАНСНО ПЛАЌАЊЕ Бр.: [внесете број на гаранцијата]
Гарант: [Внесете го името, адресата и местото на издавање, доколку не е наведено во
меморандумот]
Информирани сме дека [внесете име на Изведувачот, кое во случај на заедничко
вложување ќе биде името на заедничкото вложување] (во понатамошниот текст
„Барател“) склучил Договор бр. [внесете го бројот на договорот] на датум [внесете
датум] со Корисникот, за извршување на [внесете назив на договорот и краток опис на
работите] (во понатамошниот текст „Договорот“).
Исто така, ние разбираме дека според условите утврдени со Договорот, потребно е да се
исплати аванс во износ од [внесете сума со бројки] ( )[внесете сума со зборови] врз
основа на гаранцијата за авансно плаќање.
На барање на Барателот, ние како Гарант, со ова неотповикливо преземаме обврска да му
ја исплатиме на Корисникот било која вкупна сума или суми кои нема да го надминат
износот од [внесете сума со бројки] [внесете сума со зборови] 1 по примањето од наша
страна на барање од Корисникот, со прилог изјава на Корисникот, било да е во рамките на
барањето или во посебен потпишан документ којшто ќе биде во прилог на барањето, во
кое се наведува дека Барателот:
(a)

ја употребил авансната исплата за цели кои не се поврзани со трошоците
потребни за мобилизација при изведбата на работите;

(b)

не ја вратил авансната исплата според условите утврдени со Договорот,
назначувајќи ја сумата којашто Барателот не ја вратил.

Барањето за активирање на оваа гаранција може да се поднесе со тоа што на Гарантот ќе
му се претстави сертификат од банката на Корисникот во којшто ќе стои дека
гореспоменатото авансно плаќање е префрлено на сметката на Барателот [внесете број]
во [внесете име и адреса на банката на Барателот]

1

Гарантот ќе ја внесе сумата на авансна исплата деноминирана или во валутата(ите) на авансната
исплата како што е назначено во Договорот или во слободна конвертибилна валута прифатлива за
Купувачот.
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Максималниот износ на оваа гаранција прогресивно ќе се намали за сумата на авансното
плаќање којашто е исплатена од страна на Барателот како што е наведено во времените
ситуации кои што ќе ни бидат покажани. Рокот за истекување на оваа гаранција ќе биде
најдоцна во моментот кога ќе добиеме копија од времената ситуација во која се наведува
дека деведесет (90) насто од прифатената цена на договорот се прифатени за исплата или
на [внесете датум] ден од [внесете месец], 2[внесете година] 2, односно оној датум што
настанува порано. Побарувањата за исплата во однос на оваа гаранција треба да ги
добиеме во оваа канцеларија на или пред назначениот датум.
Оваа гаранција е предмет на Унифицирани правила за барање на гаранции, (URDG)
ревидирано 2010, ICC издание број 758, со исклучок на изјавата во член 15(а) којашто е
исклучена

____________________
[потпис(и)]
Забелешка: Закосениот текст (вклучувајќи и фусноти) служи при подготовката на овој образец и ќе
биде избришан во конечните документи.

2

Внесете го очекуваниот краен рок на периодот за завршување на работите. Работодавачот треба
да земе во предвид дека во случај на продолжување на датумот за завршување на договорот,
Работодавачот треба да побара продолжување на оваа гаранција од Гарантот. Тоа барање треба
биде во пишана форма и да се поднесе пред датумот на истекување на гаранцијата. При
подготовката на гаранцијата, Работодавачот може да го додаде следниот текст на крајот на
претпоследниот параграф: „Гарантот се сложува да изврши еднократно продолжување на оваа
гаранција со времетраење кое нема да надмине [шест месеци][една година] како одговор на
писменото барање од страна на Корисникот, коешто ќе биде доставено до Гарантот пред датумот
на истекување на гаранцијата“.
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Република Македонија
Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП
ИПА инвестициски грантови
MSIP-IPA-NCB-019-16
1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во
изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено
издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.
2.
Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на
ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за
Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените
средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Изградба на дел од
локален пат за село Кочилари , Изградба на: улици во село Градско, улица 1 во село
Виничани со Партерно уредување на централно подрачје во село Виничани, Замена на
уличното осветлување со натриумови светилки во Општина Градско.
3.
Општина Градско ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат
запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Изградба на дел од локален пат за
село Кочилари , Изградба на: улици во село Градско, улица 1 во село Виничани со
Партерно уредување на централно подрачје во село Виничани, Замена на уличното
осветлување со натриумови светилки во Општина Градско.
4.
Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно
наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со
средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за
сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската
документација.
5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на
адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:
Адреса: Ул. Александар Македонски бр.70/а
Град: Градско
Поштенски број: 1420
Држава: Македонија
Телефон: ++38943251522
Факс: ++38943251856
Електронска адреса: gradsko1@t.mk
Комплетна Тендерска документација
на македонски јазик
може да ја купат
заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена
подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе
биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:
a) За плаќање во денари:
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Банка: Народна банка на Република Македонија
Број на сметка: 100000000063095
Уплатна сметка : 840 103 03161
Приходно конто: 722 313
Програма : 00
Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се
добие директно од Општина Градско. со поднесување на писмено барање и приложување
на доказа за уплата за подигање на тендерска документација.

8.
Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 09.05.2016
година Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе
бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на
понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч,
на ден 09.05.2016 година.
9.

Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 450,000.00 МКД.

10.

Адреса:Ул. Александар Македонски бр.70/а
Град: Градско
Поштенски број: 1420
Архива
Држава: Република Македонија

