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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 

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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тендерската 
документација  

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, доколку се дозволени, во 
согласност со ИП 13; 

(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.  

15.2 НЕМА ПРИМЕНА 

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. 

 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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обележување на 
понудите  

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 
единствена 
валута 

НЕМА ПРИМЕНА 

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 на 
аритметичките грешки во согласност со ИП 31.1; 

(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 
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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. Потпишување на 
договорот 

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. 
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Сегмент II – Листа со податоци за понудување (ЛПП) 
A.  Вовед 

ИП 1.1 Бројот на Повикот за поднесување на понуди е: MSIP-IPA-NCB-75-18 
види погоре 

Работодавач е: Општина Свети Николе 

ИП 1.1 Името на тендерската постапка е: Изградба на отворен дел на градски 
пазар Свети Николе 

Идентификацискиот број на тендерската постапка е: MSIP-IPA-NCB-
75-18 

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: 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 

ИП 7.4 Состанокот пред поднесувањето на понудите нема да се одржи. 

Посета на локацијата организирана од страна на Работодавачот нема 

mailto:%D0%B0leksandar.najdovski@finance.gov.mk
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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 за поднесување на понуди, адресата на 
Работодавачот е:  

Општина Свети Николе 

Адреса: ул. "Плоштад Илинден" бр.12 

Поштенски број: 2220 

Држава: Република Македонија 

Краен рок за понесување на понуди е: 

Датум: 23.07.2018 година 
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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 Свети Николе 

Адреса: ул. "Плоштад Илинден" бр.12 

Број на кат/канцеларија: Oпштинска Сала за состаноци 

Држава: Република Македонија 

Датум: 23.07.2018 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 Илија 
Шалев. 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:  Илија Шалев 
  
Националност Р.М 
  
Датум на 
раѓање 

27.07.1953 година. 

  
Пол машки 
Работно 
искуство 

37 години 

Датум 1982-1998 
Позиција Раководител за технички надзор до 1995 и Директор до 

1998 година. 
Главни 
активности и 
одговорности 

Планирање,  проектирање, надзор на  
изведени работи, и сл.   
 

Име и адреса на 
вработувачот 

 А.Д. Мега Проект - Штип 

Тип на сектор Градежништво 
Датум 1998-2002 
Позиција Управител на јавно претпријатие за просторно и урбани- 

стичко планирање на Р.М. 
Главни 
активности и 
одговорности 

 
Планирање,   проектирање, координирање на работите и 
сл. 

Име и адреса на 
вработувачот 

Јавно претпријатие за просторно и урбани- 
стичко планирање на Р.М. 

             
Датум:  2002-2018 
Позиција: Управител 
Главни 
активности и 
одговорности 

Планирање, проектирање,надзор над изведени работи, коо 
рдинирање на работите и сл. 

Име и адреса на 
вработувачот 

Доо Урбан -  Штип 

Тип на сектор  Градежништво 
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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 пред-
квалификација 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 Услови Документација 

Бр. Фактор Услов Еден правен 
субјект 

Заедничко вложување (постоечко или идно) Обрасци за 
поднесување на 

понуда 
Сите партнери 

заедно 
Секој партнер Еден 

партнер 

1. Квалификуваност 
1.1 Националност Националност во согласност со 

ИП 4.3 
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 

1.2 Конфликт на 
интереси 

Да нема конфликт на интереси 
согласно со ИП 4.2 

Мора да ги 
исполни 
условите  

Мора да ги 
исполни 
условите  

Мора да ги 
исполни 
условите  

Нема примена Писмо со понуда 

1.3 Квалификуваност 
прогласена од Банка 

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

Мора да ги 
исполни 
условите  

Мора да ги 
исполни 
условите  

Мора да ги 
исполни 
условите  

Нема примена  Писмо со понуда 

1.4  Субјект поседуван од 
владата во земјата на 
Заеморпимачот 

Да ги исполнува условите 
согласно ИП 4.5 

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 

1.5 Одлука на ОН или 
закон во земјата на 
Заемопримачот 

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 

Нема примена  Образец ELI –1.1 и 
1.2, со прилози 

2. Минати неисполнети договори 
2.1 Историја на минати Неисполнување на договор2 не Мора да ги Мора да ги Мора да ги Нема примена Образец CON - 2 

                                                 
2 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.   
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Критериуми за квалификација Услови Документација 

Бр. Фактор Услов Еден правен 
субјект 

Заедничко вложување (постоечко или идно) Обрасци за 
поднесување на 

понуда 
Сите партнери 

заедно 
Секој партнер Еден 

партнер 
неисполнети договори се случило по вина на 

изведувачот од 1-ви јануари  
2013 година (2013, 2014, 2015, 
2016, 2017). 

исполни 
условите6 

исполни 
условите 

исполни 
условите3 

2.2 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  

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 
 

Мора да ги 
исполни 
условите 

Мора да ги 
исполни 
условите 

Мора да ги 
исполни 
условите 

Нема примена Образец за 
поднесување на 
понуда 

2.3 Нерешени парници 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 

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



 

 
  

        
Критериуми за квалификација Услови Документација 

Бр. Фактор Услов Еден правен 
субјект 

Заедничко вложување (постоечко или идно) Обрасци за 
поднесување на 

понуда 
Сите партнери 

заедно 
Секој партнер Еден 

партнер 
2.4 Минати парници Да нема конзистентни судски 

одлуки против Понудувачот4  
од 1-ви јануари 2013 година 
(2013, 2014, 2015, 2016, 2017)  

Мора да ги 
исполни 
условите 

Мора да ги 
исполни 
условите 

Мора да ги 
исполни 
условите  

Нема примена Образец CON - 2 

                                                 
4 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. 
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Критериуми за квалификација Услови Документација 

Бр. Фактор Услов Еден правен 
субјект 

Заедничко вложување (постоечко или идно) Обрасци за 
поднесување на 

понуда 
Сите партнери 

заедно 
Секој партнер Еден 

партнер 

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 (2015, 
2016, 2017) со што ќе се 
прикаже  моменталната 
финансиска стабилност на 
Понудувачот и неговата 
потенцијална долгорочна 
профитабилност. 

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 

 

Нема примена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нема примена 
 
 
 
 
 
 
 
Мора да ги 
исполни 
условите 

Нема примена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нема примена 
 
 
 
 
 
 
 
Нема примена 
 

Образец FIN – 3.1 
со прилози 



 

 
  

        
Критериуми за квалификација Услови Документација 

Бр. Фактор Услов Еден правен 
субјект 

Заедничко вложување (постоечко или идно) Обрасци за 
поднесување на 

понуда 
Сите партнери 

заедно 
Секој партнер Еден 

партнер 
3.2 Просечен годишен 

обрт на средства од 
градежни активности 

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. 

Мора да ги 
исполни 
условите 

Мора да ги 
исполни 
условите 

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

Мора да 
исполни 
(60%) шеесет 
проценти од 
условите 

Образец FIN –3.2 



1-42 Сегмент III – Критериуми за евалуација и квалификација 

 

        
Критериуми за квалификација Услови Документација 

Бр. Фактор Услов Еден правен 
субјект 

Заедничко вложување (постоечко или идно) Обрасци за 
поднесување на 

понуда 
Сите партнери 

заедно 
Секој партнер Еден 

партнер 

4. Искуство 
4.1 
(a) 

Општо 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 
2013 година (2013, 2014, 2015, 
2016, 2017). 

Мора да ги 
исполни 
условите 

Нема примена 
 

Мора да ги 
исполни 
условите 

Нема примена 
 

Образец EXP-4.1 

4.2 
(a) 

Специфично 
градежно искуство  

 Минимален број на слични5  
договори, (договори кои 
опфаќаат изградба и 
реконструкција на објекти од 
високоградба наведени 
подолу, кои биле успешно и 
значително6 извршени во улога 
на главен изведувач, партнер во 
ЗВ7, подизведувач или менаџер 
- изведувач помеѓу 1-ви јануари 
2015, 2016, 2017 година и 
крајниот рок за поднесување на 
понудите. 
 
(i) 3  договори, секој со 
минимална вредност од 
250.000,00 ЕУР. 

Мора да ги 
исполни 
условите  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мора да ги 
исполни 
условите 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нема примена Нема примена Образец EXP 4.2(a) 
 

                                                 
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. 
8Во 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.   
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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) 

1 Раководител на градилиштето (градежен 
инженер со минимум 3 (три) години 
работно искуство на најмалку 5 (пет) 
слични проекти) 

3 5 

2 Заменик раководител на 
градилиштето(градежен инжинер со 
минимум 3 (три) години работно искуство, 
како и работно искуство на најмалку 4 
(четири) слични проекти) 

3 4 

3 Стручно лице за безбедност и здравје при 
работа (лице за безбедност и здравје при 
работа со минимум 5 (пет) години работно 
искуство, како и работно искуство на 
најмалку 3 (три) слични проекти); 

5 3 

4 Геодетски техничар (геодетски техничар 
со минимум 5 (пет) години работно 
искуство, како и работно искуство на 
најмалку 4 (четири) слични проекти) 

5 4 

5 50 (педесет) вработени лица со соодветни 
квалификации)  1 1 

 

 
Понудувачот ќе обезбеди детали на соодветните предложени вработени лица и 
нивното работно искуство во релевантните обрасци дадени во Сегмент IV, Обрасци 
од понудата. 
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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 -Валјак   2 

3.  Валјак 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 t   5 

9.  Машина за гребење на асфалт 2 

10.  Машина за сечење на асфалт 2 

11.  Компресор 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   

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];  
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(ii) Точниот метод за пресметка на нето цената после понудените попусти е прикажан 
подолу: [Детално прикажете го методот за пресметка на попустите];  

(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  

                                                 
 9Употребете една од двете опции, како што е соодветно. 
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(o) Со ова потврдуваме дека сме презеле мерки лицата кои не претставуваат нас да не 
бидат вклучени во никаков вид на измама и корупција.  

 
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 
 
 



Сегмент IV– Обрасци на понудата 53 

 

 
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 
за 
персоналот  

Име * 
 

Датум на раѓање  

 Професионални квалификации  
 

Сегашно 
вработување 

Име на Работодавачот  
 

 Адреса на Работодавачот  
 

 Телефон  
 

Контакт (менаџер / човечки 
ресурси) 

 Факс  
 

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 
за опремата 

Име на производителот  
 
 

Модел и степен на моќност  

 Капацитет* 
 
 

Година на производство* 

Тековна 
состојба  

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  

 
  
 Телефон  

 
Контакт лице и функција  

 Факс  
 

Телекс  

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

�  Неисполнувае на договор нема од 1-ви јануари [внесете година] назначено во  
Сегмент III, Критериуми за евалуација и квалификација, Под-фактор 2.1 
 
�  Неисполнети договори од 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  

 

Вкупен износ на 
договорот 
(тековна 
вредност, 

валута, наведете 
девизен курс 

доколку 
неисполнетиот 

договор е во 
странска 
валута) 

 
______ 

 
______ 

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

 
___________ 
 

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  

Работодавач, 
адреса/ 
телефон/ факс 
за контакт  

Вредност на 
незавршената 
работа изразена 
во 
националната 
валута на 
Работодавачот 

Предвиден 
датум на 
завршување  

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

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

итн. 
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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 
 

Вид на финансиски 
информации во 

(националната валута на 
Работодавачот) 

Историски податоци за претходните ______ години 
______________ 

(износ во националната валута на Работодавачот 
(назначете девизен курс доколку информацијата е дадена 

во странска валута)) 

 Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 

                                           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 
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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, под-
фактор 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. 
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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 

Девизен курс за 
странска валута  

Еквивалент во 
националната валута 
на Работодавачот 

[назначете 
година] 

[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 Износ (еквивалент во 
националната валута на 
Работодавачот) 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
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Образец EXP – 4.1: Општо градежно искуство 

 
                                                              Назив на Понудувачот:  _______________________      
                                                                                          Датум:  _______________________ 
 Назив на партнер во ЗВ: _____________________     

                                                                        Тендер бр. и назив:  _____________________ 
                                                                                          Страна _______ од _______ страни 
 
 

Почетна 
 

Година 

Крајна 
 

Година 

Идентификација на договорот  
 

Улога на 
Понудувачот 

  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: __________________________________ 
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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: 
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Образец EXP – 4.2(a) (продолжува) 
Специфично градежно искуство (продолжува) 

 
Број на сличен договор 

 
Информации 

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  
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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, под-
фактор 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 
 

Менаџер 
 изведувач  
 

Подизведувач 
 

Вкупен износ на договорот 
 Национална валута на 

Работодавачот 

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

Вкупна 
количина од 
договорот 

(i) 

Процент на учество 
(ii) 

Реална 
изведена 
количина  
(i) x (ii) 

Година 1    

Година 2    

Година 3    

Година 4    

                                                 
11 Доколку има примена. 
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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 Банката12. Во поглед на ова 
Банката:  

(a) 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 

                                                 
12 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. 
13 „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.  

14 „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. 

15  „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. 

16 „Страна” се однесува на учесник во постапката за набавка или во извршувањето на договорот. 
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(v) „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; 

                                                 
17 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.  

18 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) 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.” 
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Сегмент VII – Услови за изведба на работите 
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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. 
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ОПИС НА ПРОЕКТОТ 

1.1 Општи податоци за општината 
Општина Свети Николе се наоѓа во центално – источниот дел на Република Македонија, 
зафаќа површина од 480км2 и се вбројува меѓу најголемите општини во Републиката.  
Општината припаѓа на Вардарскиот плански/статистички/административен регион и се 
простира помеѓу општините: Велес, Лозово, Штип, Карбинци, Пробиштип, Кратово, 
Куманово и Петровец. Седиштето на општината е во градот Свети Николе. 

1.2 Опис на проектот 
Градскиот пазар се наоѓа во централното градско подрачје на градот Свети Николе и 
егзистира како простор за продажба на земјоделски производи, прехрамбени продукти, 
но и простор во кој се продаваат занаетчиски продукти и други рачни изработки.  
Со предложениот проект отворениот дел на Градскиот пазар, самиот објект ќе ја задржи 
својата постојана функција но и ќе се збогати и зголеми со нови содржини, а истовремено 
ќе претставува и нова современа функционална целина, воедно ќе се инсталира нова 
урбана опрема потребна за самиот пазар: нови тезги, како и канти и контињери за 
отпадоци со што директно ќе се влијае и на подобрувањето на животната средина. 
Со проектот ќе се поттикне интерес и на национално и регионално ниво, односно со 
новата функционална концепција на пазарот ќе се овозможи олеснето движење и размена 
на стоки и услуги, што ќе придонесат кон забрзан регионален економски развој. 
Подобрувањето на условите на пазарот за продажба ќе овозможи зголемен интерес за 
изложување, промоција и продажба на производи од страна на производителите и 
трговците од Вардарскиот регион, како и околните региони со кои што општина Свети 
Николе директно граничи со својата територија (Источниот,  Североисточниот, 
Скопскиот регион). Исто така, со изградбата ќе се зголеми нивото на побарувачката и 
фрекфенцијата на купувачи од регионот за време на пазарниот ден (Сабота), како и во 
текот на целата седмица. Ќе се остварат и нови вработувања и услови за самовработувања 
што на регионално ниво би значело намалување на невработеноста. Во општина Свети 
Николе најразвиена област е земјоделието, од која најголем број на жители егзистираат, 
пред се населението од руралните средини. 

 
Слика 1  Постојна состојба Градски пазар Свети Николе 
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Слика 2  Новопроектирана состојба на отворениот дел на Градски пазар Свети Николе 
 
1.3 Технички Опис 
 
Објектот Градски пазар во Свети Николе се наоѓа во централното градско подрачје 
собраќајно поврзан на улицата “Васка Циклева”, додека пешачки е поврзан на улиците: 
Улица “Плоштад Илинден”, улица “Ленинова” и улица “Васка Циклева”. Согласно 
наведените локациски услови и пристапноста на објектот на околната сообраќајна мрежа, 
објектот претставува отворена и затворена структура на градби. Односно постои затворен 
објект со функција на пазар и отворен објект со истата функција. Отворениот дел од 
пазарот сега егзистира како асфалтирана површина на која се врши функција на 
продажба на земјоделски и други производи на отворени тезги. Овој проект предвидува 
да се изврши изградба на надкриен простор и изградба на соодветна хигиено технички 
одржлива подлога на предметниот простор. За да се подобрат условите на 
функционирање на објектот предвидено е негово целосно  осветлување, но исто така и 
изведба на нови инсталации за евакуирање на атмосферските води, канализација за 
фекални води и водоводна инсталација, кои се приклучуваат на постојната градска 
водоводна и канализациона мрежа. Атмосферската инсталација се приклучува во 
реципиентот Горобинска река која е непосредно до објектот.  
Објектот е предвиден да функционира како пазар на отворено со дел кој е наткриен со 
метална надстрешница 25,08м х 15,68 м која што заедно со конзолните испусти покрива 
вкупна површина од 640,оо м2, додека отворениот дел од пазарот има вкупна површина 
од 1900,оо м2. На отворениот дел е предвидено да се постават тезги на отворено согласно 
приложените детали.  
Предвидено е пристапот од улицата Плоштад Илинден да се обработат со травертински 
плочи со бордури, а од улицата Васка  Циклева да се обработат со бехатон со Д=9 см со 
бордури.   
 
Конструкција 
Од конструктивна гледна точка објектот Градски пазар во  Свети Николе претставува 
делумно отворен објект со катност  П составен од вкрстени челични  рамки во двата 
ортогонални правца (челична структура решена како решеткасти хоризонатални и 
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вертикални носачи и спрегови), која е покриена со термоизолирачки панел од ребрест 
пластифициран лим со дебелина од 0,5 мм со изолација од тервол од 5 см. На покривната 
површина на делови утврдени со проектот се поставуваат провидни плочи од лексан 
четворослоен со бела боја поради упад на дневно светло.   
Објектот согласно архитектонското решение е предвиден од отворен тип, па затоа 
можноста за употреба на вертикални спрегови на ниво 0,00 не беше можно решение, па 
се пристапи кон решение со просторни столбови. Столбовите се предвидени  од цевасти 
профили со димензии 80,80,4 поставени тространо  на крајните рамки ,  и четиристрано 
на средишните рамки. Исполната во столбовите е предвидена од профили 60,60,3. 
Понатаму на ниво +3,01м столбовите преминуваат во систем кровна решетка со исполна 
на стаповите 120,80,4 и  60,60,3 итн. Формата на решетката е во согласност со 
архитектонското решение. Спрегови се поставени да ги пратат рамнините на појасните 
стапови од главната решетката и се со исполна од 50,50,3 и 120,60,3 во зависност од 
поставеноста на појасните стапови, означени како POS VS1, POS VS2 и POS VS3 . На 
бочните фасадни рамки се предвидени вертикални спрбови POS VS4. За рожници се 
предвидени решеткасти R рожници поставени на растојание 1,5м во кровната рамнина. 
Предвидени се од цевасти профили 50,50,3 и 40,40,3  со исполна од арматура Ø16мм.  
Челичната конструкција се минизира два пати и се фарба два пати со боја за метал со 
нијанса определена од проектантот.  
По препорака во геомеханичкиот елаборат при темелењето да се отстрани почвата до 
ниво -1,5м за да се дојде до почва со подобри карактеристики превидени се каскадни 
темели самци  со димензии во основа  180/200,200/220 и висина 70+80см . Темелни затеги 
се предвидени од две  страни со димензии 80/40см.  
 
Подови 
Превидено е површината под надстрешницата но и површината на отворениот дел од 
пазарот да се обработат со подови од феробетон со соодветен состав на деталот кои ќе се 
изведат и тоа ,во зелена боја на делот под  надстрешницата дефинира према проектот и во 
сива боја на отворениот дел од површината на објектот. Предвидените бордури према 
проектот да се изведат од травертин  согласно приложени детали. Површините 
обработени со феробетон да се третираат со работни фуги на секој 5 метри во двата 
правци со сечење на полињата со резна пила за бетон.  
Подните  површини на пристапната улица од Васка Циклева да се изведе во бехатон со 
бордури во две бои, односно согласно со проектот да се изведе према приложените 
изгледи и детали.  
Подните површини на пристапната пешачка улица од улицата Плоштад Илинден да се 
изведат во травертин во три обработки согласно приложените детали со д=3 см. на 
подлога од бетон и подподлога согласно дадени детали.  
 
Надворешна обработка 
Објектот градски пазар во Свети Николе на делот од предвидената надстрешница која е 
покриена со тапезаст лим да се  изведе во црвена боја на надворешната страна од 
покривот на лимот, додека целокупната метална конструкција да се изфарба во зелена 
боја со нијанса што  ќе ја одреди проектантот на објектот.  
Површината на подот од надстрешницата предвидена од феробетон да се изведе со 
додавање на зелена боја за бетон. Површината на отворената платформа околу 
надстрешницата сметајќи од атмосферскиот линијски сливник да се изведе во феробетон 
со сива боја до предвидените бордури од травертин на површината од пазарот.  
Површината на пристапната пешачка улица од улицата Плоштад Илинден предвидена од 
травертин, да се изведе со травертински плочи во три обработки и тоа, главниот пристап 
од гатарисани плочи сечени по пиода, бордурите од полиран травертин да се сече по 
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пиода и површините од бордурата до градежната линија на околните објекти во 
гатарисан травертин сечен по вода.  
Површините на пристапната колска улица од улицата Васка Циклева до платформата на 
пазарот која е предвидена од феробетон да се изведе во бехатон плоичи кои треба да 
бидат во жолта боја на средишната патека со двострани бордури во црвена боја  и 
исполна од бордурата до оградните зидови со исполна од црни плочки.  
Површината на оградниот зид од страната видлива на граскиот пазат помеѓу зградата на 
МВР, да се фарба со зелена боја со претходно поправање на површината со надворешна 
маса за глетување.  
Армирано бетонскиот зид предвиден на делот од скалите на влезната партија да се 
изфарба со истата зењлен боја и сотата обработка.  
Околу столбовите на надстрешницата да се изведе собирен канал за перење и 
одводнување на површинската вода до реципиент сопглано приложен детал. 
 
Санитарен водовод 
Димензионирањето на цевководите е базирано на  постоечка инсталација која ги 
задоволува потребите на корисниците на предметниот објект а воедно е во согласност со  
јавното комунално претпријатие во Свети Николе.  Со техничкото решение е предвидено 
трасата да се води надвор од приватни парцели со што се избегнуваат дополнителни 
постапки за експропријација. Трасата се води према условите на теренот по тротоари, 
истата е повлечена на тој начин што би имале минимален број на хоризонтални 
прекршувања. Вертикалното решение е дефинирано и усогласено со теренските услови, 
како и со реконструкцијата на постоечката улица.  
Водоводната мрежа е предвидено да се изведе од цевки за водовод изработени од 
полиетилен PE DN 100-RC по стандард EN 12201-2, PAS 1075, во сина боја со внатрешен 
бел заштитен слој. Спојувањето треба да биде со челно заварување. Фитинзите треба да 
бидат од полиетилен со челно заварување, а на местата каде има предвидено вентили, се 
применуваат  фитинзи од лиено железо , а самите вентили се од лиено железо. 
Приклучните и разделните шахти треда да бидат изработени од армиран бетон лиен на 
лице место и опремени со потребните арматури и фитинзи како и затворени со 
квалитетни т.н. тешки капаци за шахти.  
Ров за полагање на цевките 
Ископот да се изврши во ширина од 80см. Ровот да се испланира рачно. На дното на 
ровот да се стави слој од песок или  ровка земја со дебелина на слој од 10см. 
Насипувањето да  се изврши рачно , со ровка земја ,до 30см над цевка, со рачно 
набивање. Донасипувањето да се изврши машински , со набивање во слоеви од 30см. 
Секаде каде е предвиден ископ над 1м да се врши подградување на ровот со подграда 
како што е предвидено во елаборатот за заштита при работа.   
 
Општи напомени 
На делови каде каналот оди паралелно со некоја подземна инфраструктурна инсталација, 
пред отпочнувањето на работите рачно треба да се ископа шлиц нормално на трасата, со 
што се овозможува на самото место да се утврди нејзината точна местоположба - 
хоризонтално и висински. На места каде што не е можно поставување на шахтата на 
точните координати, истата може да се помести странично, при што да не биде нарушен 
проектираниот наклон на цевката. По потреба, ровот да се разупира. Местата каде што 
длабочината на ровот достигнува над 1м, потребно е да се врши разупирање и 
подградување. 
 
Атмосеферска канализација 
Атмосферската канализација се проектира по површината на обработената подна подлога 
од платформата на објектот градски пазар, што всушност претставува отворена површина 
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на која е присутна  покриена надстрешница со потреба од евакуирање на кровните води и 
останатите води кои се излеваат на отворената платформа Атмосферската канализација 
се поврзува со реципиентот реката Горобинска која е непосредно до објектот.   
Предвидено е површинските води од кровот на надстрешницата да се прифаќаат со 
хоризонтални олуци и да се одведуваат со вертикални олуци во атмосферската 
инсталација и одведат до горобинска река. Исто така се предвидува атмосферските води 
кои се излеваат на отвоената платформа напазарот да се прифатат со сливен канал кој е 
изведен по целата обемна страна на надстрешницата да ги прифача водите и заедно со 
системот кој го сочинуваат дуги решеткасти сливници да содведе во реципиентот. На 
таков начин ќе се спречи продор на површинските води под наткриениот дел. За да 
функционира наведената атмосферска канализација предвидени се одреден број на 
полиетиленски монтажни шахти направени по ротомолдинг технологија согласно 
стандард ПРЕН 13598-2. Согласно прописите се предвидуваат полопропиленски 
канализациони коругирани двослојни цевки согласно стандардите споени со муфови со 
најмал дијаметар од Ф-200 мм, кои согласно пресметките добиваат соодветни димензии 
на пресеците.  Во согласност со ЈКП Комуналец од Свети Николе предвидена е  нова 
атмосферска канализациона мрежа. Нејзината траса е предвидено да се води во улицата 
на околу 1,2 м од работ на тротоарот еднострано, со оглед на тоа дека попречниот наклон 
на коловозот е кон помалиот тротоар од 1,5м , каде и се предвидени сливниците. 
Ревизионите шахти се предвидени на околу 50-60м додека сливниците повеќе од  35-40м.  
Трасата е повлечена на тој начин што би имале минимален број на хоризонтални 
прекршувања со што е избегната потребата од преголем број на шахти. Надолжните 
наклони на проектираните водови се дефинирани во согласност со теренските услови.  
Предвиден е тесен ископ со вертикални страни. Ископите над 1 метар задолжително да се 
работат со подгради на ровот.  
Објекти на трасата и материјали од кои се изработени 
Проектираната атмосферскана канализација е предвидено да се изведе од 
полипропиленски двослојни канализациски цевки (PP-HM) SN8 според стандард ЕН 
13476-3. Ревизионите шахти е предвидено да бидат изработени од полиетилен (PE) 
направени по ротомолдинг технологија согласносо стандард prEN 13598-2  со просечна 
висина од 1,5 m заедно со метален капак и АБ плоча на врвот од шахтата, вклучувајќи 
претходно проширување на ископаниот ров и поставување на песок со дебелина 10cm. 
Заради контрола на работата на канализациониот систем предвидени се вкупно 5 
ревизиони шахти. Местоположбата, типот и големината на истите се прикажани во 
ситуација и во надолжен пресек.   
 
Општи напомени 
Приклучувањето на објектите во канализацијата е препорачливо да бидат во самите 
шахти. Приклучување директно на цевките да се избегнува. На делови каде каналот оди 
паралелно со некоја подземна инфраструктурна инсталација, пред отпочнувањето на 
работите рачно треба да се ископа шлиц нормално на трасата, со што се овозможува на 
самото место да се утврди нејзината точна местоположба - хоризонтално и висински. На 
места каде што не е можно поставување на шахтата на точните координати, истата може 
да се помести странично, при што да не биде нарушен проектираниот наклон на цевката. 
 
Противпожарен водовод 
Проектирани се цевководи со кои ќе се обнови застарената водоводна мрежа на дел од 
улицата Васка Циклева и планирана е нова инсталација до парцелата на градскиот пазар.  
Со техничкото решение е предвидено трасата да се води надвор од приватни парцели со 
што се избегнуваат дополнителни постапки за експропријација. Трасата се води по 
улицата бидејќи нема можност за изведба на тротоари, истата е повлечена на тој начин 
што би имале минимален број на хоризонтални прекршувања,со што е избегната 
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потребата од преголем број на прекршувањата а со тоа и потребата од анкерни блокови 
да биде сведена на минимум.  Вертикалното решение е дефинирано и усогласено со 
теренските услови, како и со изградбата на улица. При решението е водено сметка за 
прекршувањата и за избегнување на анкерните блокови.  
Објекти на трасата и материјали од кои се изработени 
Противпожарната водоводна мрежа е предвидено да се изведе од цевки за водовод 
изработени од полиетилен PE 100-RC по стандард EN 12201-2, PAS 1075, во сина боја со 
внатрешен бел заштитен слој. Спојувањето треба да биде со челно заварување. 
Фитинзите треба да бидат од полиетилен со челно заварување, а на местата каде има 
предвидено вентили, се применуваат  фитинзи од лиено железо, а самите вентили се од 
лиено железо.  
Ров за полагање на цевките 
Ископот да се изврши во ширина од 80см. Ровот да се испланира рачно. На дното на 
ровот да се стави слој од песок или  ровка земја со дебелина на слој од 10см. 
Насипувањето да се изврши рачно, со ровка земја, до 30см над цевка, со рачно набивање. 
Донасипувањето да се изврши машински, со набивање во слоеви од 30см. Секаде каде е 
предвиден ископ над 1м да се врши подградување на ровот со подграда како што е 
предвидено во елаборатот за заштита при работа.   
 
Општи напомени 
Да се настојува во кривините со поголеми радиуси цевководите да се водат без 
прекршувања, туку да се оформи радиус приближен на закривувањето. На делови каде 
каналот оди паралелно со некоја подземна инфраструктурна инсталација, пред 
отпочнувањето на работите рачно треба да се ископа шлиц нормално на трасата, со што 
се овозможува на самото место да се утврди нејзината точна местоположба - 
хоризонтално и висински. По потреба, ровот да се разупира. Местата каде што 
длабочината на ровот достигнува над 1м , потребно е да се врши разупирање и 
подградување 
 
Фекална канализација 
Фекалната мрежа на предметната локација е делумно изградена со азбест цементни цевки 
во северниот дел на локацијата. Голем дел на околните објекти особено малите 
комерцијални објекти сеуште немаат приклучок на фекална канализација. Со овој проект 
се предвидува дислокација и обнова на дел постојната азбест цементна цевка и замена на 
истата со полипропиленска цевка ∅250, како и предвидување на нова траса со ПП ∅250 и 
водење на истата се до улицата Васка Циклева каде што ќе се приклучи во ново 
предвидена приклучна шахта. Улицата Васка Циклева е како еден секундарен колектор 
кој ги собира околните гранки на фекалната канализација и се приклучува на улицата 11 
Октомври, преку која се носи во пречистителната станица на југоисток од градот.   
Со техничкото решение е предвидено трасата да се води надвор од приватни парцели со 
што се избегнуваат дополнителни постапки за експропријација. Трасата се води низ 
парцелата на Градскиот пазар, како и по пристапната улица јужно од парцелата која се 
приклучува на улицата Васка Циклева, која минува паралелно со течението на 
Горобинска река. Трасата е повлечена на тој начин што би имале минимален број на 
хоризонтални прекршувања со што е избегната потребата од преголем број на шахти.  
Надолжните наклони на проектираните колектори се дефинирани во согласност со 
теренските услови.  Поради делумно рамната површина на теренот избегната е 
употребата на  каскадни шахти. Вертикалното решение на фекалниот колектор изработен 
е надолжен профил, каде се дадени сите детали кои се предмет на надолжниот профил.  
Предвиден е тесен ископ со вертикални страни. Ископите над 1 метар задолжително да се 
работат со подгради на ровот. Ровот е со ширина од 0.8m и 1.0m на подлабоките делници.  
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Целата новопроектирана фекална  мрежа е составена од 1 крак со кој ја опфаќа 
површината на градскиот пазар и пристапната улица јужно од опфатот на парцелата. 
Исто така, направена и дислокација на дел од постојната мрежа и обнова на истата со 
нови цевки со поголем дијаметар. Проектираната фекална канализација е предвидено да 
се изведе од полипропиленски двослојни канализациски цевки (PP-HM) SN8 според 
стандард ЕН 13476-3. Цевките се положуваат во предходно ископаниот ров кој одговара 
на котите дадени во надолжниот профил, се испланира дното на ровот со точност +- 2см 
и се насипи слој песок со дебелина 10 см под долното теме на цевката а на крајот слојот 
завршува со дебелина d=10+1/10 D и тоа за цевка ф250 d=10см .  
Од кога ќе се положи цевката се пристапува со затрупување на ровот и тоа на следниот 
начин: Најпрвин околу цевката и над неа во висина од 30 см. Над горното теме на цевката 
ровот се затрупува со селектиран материјал од ископот во кој нема каменчиња поголеми 
од 2 см градежен шут, корења од дрва и друг вид материјал кој би и наштетил на цевката. 
Набивањето ќе биде со рачни набивачи и мокрење со вода.  
Останатиот дел од ровот ќе се насипува со материјал од ископот во слоеви 25-30см. Во 
колку се докаже лабараториски дека е добар за насип, ќе се набива машински се до 
потребната збиеност односно не се добие 100 % збиеност по Проктор.  
На местата каде трасата на канализационата цевка минува испод асфалтни површини 
најпрвин асфалтот ќе се исече спрема предвидената широчина на ровот, материјалот што 
ќе се исече ќе се транспортира во депонија а на негово место од кога ќе се исполни ровот 
со земја и добро набие ќе се постави најпрвин тампон со дебелина од 35см, а потоа слој 
од БНС (асфалт бетон) со дебелина од 7см, и АБ (Абечки слој) со дебелина од 6см и друг 
слој во зависност од основниот проект за Градскиот пазар.  
Заради контрола на работата на канализациониот систем предвидени се вкупно 7 нови 
ревизиони шахти. Местоположбата, типот и големината на истите се прикажани во 
ситуација и во надолжен пресек. Тие се поставени на сите прекршни точки и на 
растојание не поголемо од 50м. Ревизионите шахти се предвидени да бидат изработени 
од полиетилен (PE) направени по ротомолдинг технологија согласно со стандард prEN 
13598-2  со просечна висина од 1,5 m заедно со метален капак и АБ плоча на врвот од 
шахтата, вклучувајќи претходно проширување на ископаниот ров и поставување на песок 
со дебелина 10cm.  
 
Општи напомени 
Приклучувањето на објектите во канализацијата е препорачливо да бидат во самите 
шахти. Приклучување директно на цевките да се избегнува. На делови каде каналот оди 
паралелно со некоја подземна инфраструктурна инсталација, пред отпочнувањето на 
работите рачно треба да се ископа шлиц нормално на трасата, со што се овозможува на 
самото место да се утврди нејзината точна местоположба - хоризонтално и висински. На 
места каде што не е можно поставување на шахтата на точните координати, истата може 
да се помести странично, при што да не биде нарушен проектираниот наклон на цевката.  
Оваа новопроектирана траса претставува еден колектор која ќе ги собира водите од овој 
дел на градот, односно од делот на градскиот пазар. Усвојувањето на дијаметарот на 
цевната мрежа е по консултации со ЈП Комуналец од Свети Николе, а земајќи во предвид 
дека постојниот дијаметар на цевката на улица Васка Циклева е  Ø300мм, усвоен е 
претходен помал дијаметар од овој, односно Ø250мм. Предвидено е канализацијата да 
биде изведена со PP-HM цевки со дијаметари   ОD250mm, класа SN8.   
Ограничување на минималните профили  
Во состав на отпадните води често се наоѓаат и крупни отпадни материи кои имаат 
подолг период на растворање во водата па можат да предизвикат затнување или 
намалување на слободниот профил на цевководите доколку истите се со помал профил. 
Поради тоа се ограничува употребата на минимални профили независно од нивното 
задоволување на минималните брзини на текот и минималната исполнетост на профилот. 
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Како ограничени минимални профили во сите вообичаени услови се користат следниве 
профили:  
• Одводнување на отпадни води само од домакинствата Ø min = 200 – 250 mm.  
• Одводнување на отпадни води и атмосферски води (мешан систем) Ø min = 300 – 400 
mm.   
 
Електрика 
Целта на овој проект е инсталација на осветлување, јавна расвета која би се вклопила во 
архитектонското решение и која ќе обезбеди осветлување во текот на целата ноќ. 
Вклучувањето и исклучувањето на осветувањето е предвидено со прекинувач вграден во 
разводната табла за избор на рачен и автоматски режим (преку Форел). Како предлог 
решение за осветлување, странично на самиот пазар се предвидени канделабри со висина 
од 8м, опремени со економична ЛЕД светилка од 100W. Самите канделабри ќе бидат 
монтирани на бетонски фундаменти во кои ќе се врадат анкер штрафови и пластична 
цефка за спроведување на кабелски проводници. Канделаберските светилки ќе се 
напојуваат со кабел PP00-5x4mm2. Кабелот од надворешни влијанија ќе биде заштитен со 
гибливо црево воден по ров помеѓу секој фундамент до разводната табла. Во земјениот 
ров ќе биде вградена заштитна поцинкована трака Fe-Zn 25x4mm, како заштитно 
заземјување, а во горниот дел на ровот ќе биде положена трака предупредувачка лента 
(висок напон). Осветлувањето на самиот пазар ќе биде изведено со 30W лед рефлектори 
со широкоаголен растер како би го обезбедиле потребното ниво на осветленост. Од ГРТ 
до самата метална контрукција се водат 4 каблови ПП00 5х2,5 а од таму преку дозни се 
излева со кабел ПП00 3(3х2,5) така што секој кабел ќе напокува 3 рефлектори. На 
влезната стаза се предвидени подни уградни ЛЕД светилки, со степен на заштита IP68 и 
механичка заштита-vandal proof. Исто така избираме и за светилките кој го означуваат 
влезот на пазарот. Поради безбедносни причини за надворешна подна монтажа, овие 
светилки ќе се напојуваат со напон од 24VDC кој не е опасен по живот, преку соодветно 
напојување кое е вградено во главната разводна табла. Подните светилки ќе се напојуваат 
со кабел PP00-3x2,5mm2,исто така воден во гибливо црево. Јачинат на светилките ќе биде 
помеѓу 1 и 5W, и 15W за влезните светилки, во зависност од иборор на типот од страна 
на инвеститорот. Во прилогот се дадени предлог на канделаберски светилки, подни 
светилки и исправувач на напон. 
 
Јакострујна електрична инсталација 
Електроенергетски приклучок 
Напојувањето со електрична енергија ќе се изведе со приклучок од мрежата на ЕВН 
Македонија, т.е. од нај блиското можно место со кабел тип ПП00А-4џ16мм2 ќе се воде 
директно до разводната табла, сместена странично од скалилата према шематскиот 
приказ. Преку АС 40А склопка се напојува разводниот ормар, каде се сместени 
автоматски осигурачи, исправувач на напон 220Ац/24Вдц, Форел за автоматско палење 
на осветлувањето и трофазна и монофазна приклучница за општа потреба. Електричниот 
ормар ќе биде заземјен со поцинкована трака како заштитно заземјување. Едновременото 
оптоварување на објектот се определува спрема инсталираната снага и коефициентот на 
едновременост на објектот . Разводната табла е во согласност со правилникот за технички 
нормативе за електрични инсталации за низок напон. 
 
1.4 Технички услови за изведување на работите 
 
1.4.1 СПИСОК  НА ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ,  ПРАВИЛНИЦИ И СТАНДАРДИ ЗА 
ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗРАБОТКА И МОНТАЖА НА АРМИРАНО-БЕТОНСКИ И 
ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ 
1. ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ ЗА БЕТОН И АРМИРАН БЕТОН, Сл. 
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Лист на СФРЈ,07/1986год; 
2. ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИ МЕРКИ И УСЛОВИ ЗА ПРЕДНАПРЕГНАТ БЕТОН, 
Сл. Лист на СФРЈ,15/1971год; 
3. ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИ МЕРКИ И УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И 
ИЗВЕДУВАЊЕ НА БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ ВО 
СРЕДИНИ ИЗЛОЖЕНИ НА АГРЕСИВНО ДЕЈСТВО НА ВОДА ИЛИ ПОЧВА, Сл. Лист 
на СФРЈ,15/1970год; 
4. ПРАВИЛНИК  ЗА  ТЕХНИЧКИТЕ  НОРМАТИВИ  ЗА  НОСЕЧКИТЕ ЧЕЛИЧНИ 
KОНСТРУКЦИИ, Сл. Лист на СФРЈ,61/1986год; 
5. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИВРЕМЕНИ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ГРАДЕЊЕ ВО 
СЕИЗМИЧКИ ПОДРАЧЈА, Сл. Лист на СФРЈ,04/1964год; 
6. ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ОД 
ВИСОКОГРАДБА ВО СЕИЗМИЧКИ ПОДРАЧЈА, Сл. Лист на СФРЈ,50/1981год; 
7. ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ПРЕСМЕТКА 
ИНЖИНЕРСКИ ОБЈЕКТИ ВО СЕИЗМИЧКИ ПОДРАЧЈА; 
8. ГРУПА СТАНДАРДИ JUSU.C7. ОД ОБЛАСТА НА ОСНОВИТЕ НА 
ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ КОНСТРУКЦИИ; 
− JUSU.C7.001: Термини и дефиниции (ISO/DIS8930/1986); 
− JUSU.C7.010: Основни принципи за проверка на надежноста на конструкциите; 
− JUSU.C7.121: Корисни оптоварувања на стамбени и јавни згради; 
− JUSU.C7.122: Определување на корисното натоварување на таваници во 
производните погони и складишта (ISO2633/1974); 
− JUSU.C7.123: Сопствена тежина на конструкциите, не конструктивните елементи 
и склаадираниот материјал што се зема предвид при димензионирањето, Запременска 
маса (ISO/DIN9194/1986) 
9. ГРУПА НА СТАНДАРДИ JUSМ1, ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА БЕТОН И 
БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ; 
10. ГРУПА НА СТАНДАРДИ JUSВ6 и К6, ЗА ПРИМЕНА НА ЧЕЛИК ЗА АРМИРАНИ 
ПРЕДНАПРЕГНАТ БЕТОН; 
11. ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА НАТОВАРУВАЊА НА 
НОСЕЧКИТЕ ГРАДЕЖНИ КОНСТРУКЦИИ; 
12. ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ЗАВАРЕНИ 
СПОЕВИ ЗА НОСЕЧКИ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ, Сл. Лист на СФРЈ,19/1964год; 
13. ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ЗАВАРЕНИ СПОЕВИ ЗА НОСЕЧКИ 
ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ, Сл. Лист на СФРЈ, 19/1964год; ПРИВРЕМЕНИ 
ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА НАТОВАРУВАЊЕ НА ЗГРАДИ, Сл. Лист на 
СФРЈ,бр.11730/48; 
14. ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ДЕЈСТВО НА ВЕТЕР ВРЗ НОСЕЧКИ 
ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ, Сл. Лист на СФРЈ,04/1964год 
15. ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА ВЕТЕРОТ НА НОСЕЧКИТЕ 
КОНСТРУКЦИИ, Сл. Лист на СФРЈ,41/1964 како и ГРУПАТА СТАНДАРДИ JUSU.C7. 
ЗА НАТОВАРУВАЊЕТО СО ВЕТЕР НА ГРАДЕЖНИТЕ КОНСТРУКЦИИ од 1988год: 
− JUSU.C7.110: Основни принципи и осредднет аеродинамички притисок на 
ветерот; 
− JUSU.C7.111: Динамички коефициент и аеродинамички притисок на ветерот; 
− JUSU.C7.112: Натоварување со ветер на зградите; 
− JUSU.C7.113: Натоварување со ветер на останатите градежни конструкции. 
− JUS C.B0.500/88: Општи констрикциони челици (Челици за примена во 
конструкциите); 
16. ОПШТИ КРИТЕРИУМИ ЗА  ПОДРАЧЈЕТОНА ПРИМЕНАТА  НА ОПШТИТЕ 
КОНСТРУКЦИОНИ ЧЕЛИЦИ ВО КОНСТРУКЦИИТЕ, Југословенски челици и челичен 
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лив; 
17. ГРУПА НА СТАНДАРДИJUSU.E7-II издание од 1986год. ОД ОБЛАСТА НА 
СТАБИЛНОСТА НА ЧЕЛИЧНИТЕ КОНСТРУКЦИИ; 
- JUSU.E7.010: Избор на основен Челичен материјал; 
- JUSU.E7.081: Центричнио притиснати стапови со констатен едноделен пресек; 
- JUSU.E7.086: Oпределување на должината на извивање на стаповите (изолирани 
елементи); 
- JUSU.E7.091: Проверка на стабилност на носиви челични конструкции. Центрично 
притиснати стапови со константен повеќе делен пресек; 
- JUSU.E7.096: Стапови изложени на притисок и свивање; 
- JUSU.E7.101: Бочно извивање на носачите; 
- JUSU.E7.106: Притиснати стапови со еластични попречни ослонци; 
- JUSU.E7.111: Стабилност на рамовски носачи; 
- JUSU.E7.116: Стабилност на лачни носачи; 
- JUSU.E7.121: Пресметка на избочување на лимови; 
- JUSU.E7.131: Лежишта и зглобови кај носиви челични конструкции. 
- JUSU.E7.140: Споеви со завртки со висока класа на чврстина кај носиви челични 
конструкции. Технички услови; 
- JUSU.E7.145: Носиви челични конструкции споени со заковки и завртки. Технички 
услови; 
- JUSU.E7.150: Заварени носиви челични конструкции. Технички услови; 
- JUSU.E7.130/80: Лежишта и зглобови кај носечките челични конструкции. Технички 
услови. 
18. ФАБРИЧКИ СТАНДАРДИ И ПРОСПЕКТНИ МАТЕРИЈАЛИ за отворени и 
цевкасти ладно обликувании/или топло финализирани профили со кружен, квадратен и 
правоаголен пресек на ФЗЦ11Октомври-Куманово; 
19. ГРУПА НА СТАНДАРДИ JUSC.T3. за подобност а и оспособеноста на изведувачот 
на заварувачките работи, 
20. Група на стандарди JUSC.T3. за контрола на квалитетот на заварените споеви како и 
каталогот на МИЗ, 
21. ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ТОЛЕРАНЦИИ, МЕРКИИ ОБЛИЦИ КАЈ НОСЕЧКИ 
ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ, Сл. Лист на СФРЈ,04/1964год; 
22. ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА 
ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЈА, КАЈ НОСЕЧКИ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ, Сл. Лист 
на СФРЈ,19/1964год; 
23. ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ПРЕГЛЕД И ИСПИТУВАЊЕ НА НОСЕЧКИ 
ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ, Сл. Лист на СФРЈ,04-351/19/1964год; 
24. ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И УСЛОВИТЕ ЗА МОНТАЖА НА 
ЧЕЛИЧНИТЕ КОНСТРУКЦИИ, Сл. Лист на СФРЈ,29/1970. 
25. ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИ МЕРКИ И УСЛОВИ ЗА СПРЕГНАТИ 
КОНСТРУКЦИИ, Сл. Лист на СФРЈ,8892/1970год; 
26. ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА НА ЧЕЛИЧНИТЕ 
КОНСТРУКЦИИ, Сл. Лист на СФРЈ32/1970год. И ГРУПА НА СТАНДАРДИ за 
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1. Бетонски и армиранобетонски работи. 
 
Пред отпочнувањето со изработка на елементите од конструкцијата потребно е да се 
извршат претходни испитувања на материјалите за бетон: агрегатот, цементот, водата и 
додатоците, испитувња на свежиот и стврднатиот бетон како и потребни испитувања на 
арматурата со важечките прописи и стандарди. 
Со претходните испитувања треба да се изврши избор на агрегатот, цементот, додатоците 
на бетонот, нивната подобност и застапеност во бетонската мешавина, за изработка и 
добивање на бетон со претходно дефинирани механички и реолошки карактеристики. 
Покрај јакоста на притисок изразена преку марката на бетонот како основен услов за 
квалитет, за некои елементи од конструкцијата потребно е да бидат докажани: 
постојаноста на мраз, собирањето, течењето и модулот на еластичноста. 
Резултатите од претходните испитувања на компонентите на бетонот, сорезултатите од 
испитувањата на марката на бетонот, или марката на бетонот и посебните својства на 
свежиот и оцврснатиот бетон, да се оформат во вид на Елаборат–Извештај за претходни 
испитувања за соодветниот објект. Восогласност со чл.4 од Правилникот за технички 
нормативи за бетон и армиран бетон, техничката документација покрај: статичката 
пресметка, планови за изведување, технички услови за изведување на работите со 
постапка за контрола на квлитетот, проект за одржување, треба да со држи и проект на 
бетон. 
Во проектот на бетонот треба да бидат дефинирани: 
-Состав на бетонските мешавини, со услови за проектираните класи и категории на бетон. 
-Планови на бетонирање со организација и опрема. 
-Начини и средства за транспорт и вградување на бетонот. 
-Начини и средства за заштита и нега на бетонот. 
-Програма за контролни испитувања на компонентите на бетонот и 
-Програма за контрола на вградениот бетон, земање мостри, со оценка на бетонот по 
партии. Во елементите од конструкцијата на објектот ќе севградуваат бетони 
категоријаVII од сите марки, бидејќ и покрај марката се бараат и посебни својства на 
бетонот за сите бетони кои се транспортирани. 
-Агрегатот кој се употребува за спремање на бетон треба да ги исполнува условите за 
квалитетот според чл.6 од ПБАБ/87 и стандардите МКС.Б.Б3.100 и МКС.Б.Б2.010. 
Агрегатот треба да е сепариран по фракции, и за него производителот треба да има 
соодветен атест за употребливост. 
-Цементот кој се употребува треба да ги исполнува условите за квалитетот према чл.11 од 
ПБАБ/87 истандардите С.Б.Ц1.009,МКС.Б.Ц1.011,МКС.Б.Ц1.013 и МКС.Б.Ц1.014. За 
секој вид на цемент треба да има соодветен атест од произведителот. 
-Водата која се употребува за спремање на бетон треба да ги исполнува условите за 
квалитетот према чл.12 од ПБАБ/87 и стандардот МКС.У.М1.058. Од ова 
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Се исклучува обичната вода за пиење, и таа може да се употреби за спремање на бетон, 
без доказ за нејзината подобност. 
-Додатоците на бетонот истотака се проверуваат пред употребата, дали ги задоволуваат 
условите за квалитет според стандардите МКС.У.М1.035 и МКС.У.М1.037. и истите треба 
да имаат соодветни атести од производителот. Проектот на бетон треба да го изработи 
специјализирана институција, а по разработена динамика на изведување на бетонските 
работи од страна на изведувачот. 
Предвидена е употреба на бетон со марка МБ30 со тоа бетонот да е отпорен на мраз и да е 
водонепропусен. Конзистенцијата на бетонот е пластична со мерка на ѕ=8до12см. Бетонот 
може да биде обичен или пумпан (во зависност на условите на вградување и збивање) со 
мах.зрно на агрегатот д=32мм. 
За елементи од конструкцијата изложени на атмосферски влијанија треба да бидат 
задоволени и условите за марката на отпорност на бетонот на мраз да е М100 и марка на 
водонепропусност на бетонот В6. 
За елементи од конструкцијата изложени на агресивни супстанци да се изработи заштита 
на бетонските површини. Челикот кој ќе се употреби за армирање треба да ги задоволува 
условите согласно Правилникот за технички нормативи за бет.иарм.бетон ПБАБ/87 челик 
за армирање од член 63 до 72. За армирање на конструктивните елементи предвидено е 
ребраста арматура РА400/500-2 (високо вреден природно тврд челик). Карактеристиките 
на високо вредниот челик и тоа за арматура со пречник од 8 до 40мм РА400/500-2 се: 
граница на развлекување σ v =400MPa, цврстина на затегнување   σM  =500MPa, издолжување 
на10Ф до10%, пречник на трнот 5ф, агол на свивање 90. 
Динамичката цврстина се докажува со мостри од вградена арматура во бетонот според 
стандард МКСС.К6.020 заРА400/500-2 и модул на еластичност од 200 до 210ГПа. Челикот 
што се користи за арматура мора да ги задоволува овие услови. Во случај да нема атести 
од произведувачот, карактеристичната цврстина при затегање и границата на 
развлекување на челикот за армирање се утврдува нанајмалку 30 мостри (член 71) со 
примена на теорија на математичка статистика и вредностите мора да одговараат на 
соодветните према видот на челикот дадени во табела 14 и може да има само 5 резултати 
помали од карактеристичните вредности. Ако не постојат резултати од испитувањето 
според член 71 се постапува по член 72. Пред вградување се врши контролно испитување 
на арматурата по дијаметри и  да се контролираат најважните карактеристики: долната 
граница на развлекување, јакост на материјалот, издолжување прикинењето. Овие 
испитувања треба да бидат извршени во согласност со важечките стандарди и ПБАБ 87. 
Во фаза на претходните испитувања потребно е да биде извршен избор на цементот, 
агрегатот, додатоците и нивната застапеност во бетонските смеси за изработка на бетон со 
дефинирани карактеристики. 
Резултатите од претходните испитувања на бетонот и составните материјали, со 
техничите услови за изработка на одделните елементи од конструкцијата треба да бидат 
оформени во вид на Елаборат-Проект за бетонот, согласно со Правилникот за техничките 
нормативи за бетон и армиран бетон (БАБ87) и тоа член 4 и член 232. 
Проектната документација за армирано бетонски конструкции треба да содржи 
-Проект за бетон и технички услови за изведување на бетонските работи со оцена и 
контрола на квалитетот на вградените материјали. Во проектот за бетон треба да биде 
утврден составот на бетонските мешавини за различните класи и категори и бетон што ќе 
бидат употребени, во зависност од условите при вградувањето и транспортните 
растојанија. 
За елементите изложени на влажнење МБ30 марката на бетонот на мразда биде М100. Во 
проектот од страна на проектантот во зависност од составните делови на конструкцијата 
дефинирани се проектните услови на бетонот. Марка на бетон се постигнува со пумпан 
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бетон со мах.зрно на агрегат д=32мм и пластична конзистенција д=42+2цм. Агрегатот кој 
ќе се употребува треба да ги исполнува условите заквалитет според Правилникот за бетон 
и арм.бетон ПБАБ/87 член 6 согласно со важечките стандарди МКСБ.Б2.010 и 
МКСБ.Б3.100. Контролата на агрегатот се прави со испитување по фракции. 
 
2. Извршување на армирачкиработи 
Арматурата која ќе се употребува за изработка на елементите од конструкцијата треба да 
биде исчистена од 'рѓа и прецизно изработена според арматурните планови. Монтажата на 
арматурата треба да биде прецизно извршена водејки сметка за меѓусебните растојанија 
на одделните арматурни прачки како и за заштитните растојанија. За таа цел, 
задолжително треба да бидат употребени бетонски подметки, дистанцери. 
Во сите армирано бетонски елементи, арматурните прачки кои се вкрстуваат треба да  
бидат меѓусебно  поврзани со  палена челична жица.  Пред кроењето  на арматурата 
потребно е да се контролираат должините на арматурните прачки во плановите и да се 
изврши прилагодување на теренските услови. 
 
3.Извршување на бетонскитеработи 
Извршувањето на бетонските работи на објектот треба да се одвива според проектот за 
бетон и проектот за конструкцијата. Производителот на бетонот за објектот треба да 
обезбеди непроменети услови за производство на одделните класи и категори и на бетон. 
Овој услов може да биде за доволен со правилно одржување на погоните и инсталациите 
за производство на бетонот и агрегатот, како и со обезбедување на доволни количини од 
составните материјали. 
Конзистенцијата на бетонот треба да одговара на условите за вградување: на густината на 
арматурата во пресеците и начинот на вградување. 
Во проектот за бетонот, во зависност од динамиката при градбата треба да бидат 
предвидени потребните мерки за бетонирање во услови на ниски-зимски и високи-летни 
температури. 
-Посебно внимание треба да се обрне при бетонирањето на резервоарите: објектот 2-
Одделение за реагенсии 3-Таложници 
Функцијата и карактерот на објектите е таква да се наложува потреба бетонот да биде 
водонепропуслив (со адитиви во бетонската маса) како и употреба на специјална гума 
(ФУГЕБАНД трака), која се поставува на местата каде се прекинува бетонирањето. По 
извршениот ископ на резервоарите се поставува валиран тампон д=20см. Потоа се 
поставува мршав бетон во слој од 10см. Во случај да се појават подземни води на 
мршавиот бетон се поставува ПВЦ фолија, која меѓу себе се лепи со загревање. Врз неа 
сестава заштитен слој од 5см. и врз него се става арматурата за подната–темелна плоча. 
Откако ќе се избетонира плочата се бетонираат ѕидовите. 
Целото бетонирање е со водонепропуслив бетон, со додаток на хидрофоб 1% од масата на 
цементот и суперфлуид 1.2% од масата на цементот. Ако се бетонира летно време 
привисоки температури во бетонот се додава "успоривач-Д2", додека ако се бетонира 
зиме при ниски температури, во бетонот се додава "хидрозим" 1% од масата на цементот. 
При наставување на бетонирањето, доколку претходниот бетон е стврднат, стариот бетон 
се премачкува со четка со "адингпокс-Н", заради поврзување на стариот со новиот бетон. 
Сите овие додатоци треба да ги одобри надзорот и изведе стручно лице. Напомена: Ако во 
поново време се појават поквалитетни додатоци стручното лице може да предложи 
употреба на истите, со евидентирано одобрение од надзорот. 
При изработката на елементите од проектот, на изведувачот му се овозможува да ги 
употребува расположивите материјали, на надзорниот орган да му предложи решенија за 



 

 

 

скеле и оплата. Вградувањето на бетонот требада се врши со вибрирање користејќи 
оплатни вибратори и первибратори. 
За да се овозможи непречено ослободување на оплатата задолжително треба да се 
употреби соодветен премаз. Ослободувањето на оплатата треба да се врши по фаза без 
потреси и удари, кога бетонот ќе постигне најмалку 30% од пропишаната маркана бетон. 
Непосреднопобетонирањето,бетоноттребадабидезаштитеноднеповолнивлијанија,пребрзос
ушење,атмосферскивлијанија,потресиидругимеханичкиоштетувања. 
Нега на бетонот треба да биде обезбедена најмалку во тек на првите седум дена по 
бетонирањето и тоа со влажење или со мембранска заштита, во летни услови и соодветна 
заштита за зимски услови, за да се обезбедат нормални услови за хидратација на 
цементот. При извршувањето на бетонските работи, задолжително треба да се врши 
контрола на произведениот и контрола на вградениот бетон, а според проектот за бетонот. 
 
4.Земјан иработи 
Земјаните работи на објектот опфаќаат ископ на темелите и затрпување на темелни јами. 
Задолжително треба да се очисти (локацијата) местото каде ќе се постави објектот по цела 
должина вклучувајќи ги влезот и излезот. Истотака потребно е да се направи прокоп, 
односно канал за усмерување на водата од горна страна на објектот. Ова е важно да се 
заштити објектот од евентуалната вода од сливното подрачје кое гравитира кон објектот, 
односно да се изработи канал за одведување на водата кон падината и да се обезбеди 
слободно оттечување на водата по теренот. 
Согласно со геомеханичкиот профил да се изработи план за извршување на ископ кој што 
треба да го одобри надзорниот орган. Темелните јами мора да бидат примени од 
овластени лица. Ископот за темели започнува попредходно чистење на хумусот. 
Затрупување на објектот може да се изврши со ископаниот матријал. Затрпувањето може 
да се изврши во слоеви од 20см. со набивање. 
 
5.Организација на градилиште и организација н аградба 
Организацијата на градилиштето треба да е во склад со Правилникот за работна  заштита  
во градежништвото  и  Условите  за  изработка  на техничка документација и изградба на 
објекти. План на организацијата на градилиштето изведувачот доставува до инвеститорот 
на одобрување. 
 
6. Геодетско обележување 
Обележувањето на објектот се врши во склад со геометријата обработена и прикажана во 
проектот за архитектура користејќи ги соодветни основии пресеци. За поуспешно 
извршување на оваа позиција се предлага поставување на соодветен број фиксни точки 
вон габаритот на објектот. Со посебен план да серазработи геодетско обележување со 
соодветни инструменти ид остави на увид на овластено лице од страна на инвеститорот. 
 
7.Хидроизолација на бетонски површини под земја 
Хидроизолација на вертикални површини се предвидува да биде изведена врз сува, чиста 
и рамна површина, се нанесува намаз од хидроизолација хидромалфлекс. Вертикалнита 
заштита на бетонските површини треба да обезбеди: водонепропусност, капиларно 
понирање на влагата, заштита од корозија на арматурата во бетонската маса, заштита од 
агресивни води во колку постојат. 
 
8.Заштита на бетонските површини од агресивни супстанци 
За елементи од конструкцијата изложени на агресивни супстанци да се изработи заштита 
на бетонските површини. 
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Прво е  потребно  површината да  биде  огрубена-  орапавена  механички остругана со 
брусилица. Очистена оваа површина се премачкува со соодветен премаз прајмер за 
агресивни супстанци. Преку него се премачкува заштитен премаз за бетон и челик. 
Изработката и дозирањето на овие премази да ги изведува стручно лице според рецептура 
од производителот. Напомена: оваа заштита инвеститорот треба да ја одобри или дададе 
друг соодветенп редлог. 
 
9.Насипување на ископите 
По изведба на темелите се врши насипување. Како материал за насипување да се користи 
ископаниот материјал. При насипувањето треба да се набива со леснии средни 
компримациони средства и да се вршат понеколку премини на еден слој. Висината на 
слојот што се набива изнесува од 20-30см. во зависност од типот на материјалот. 
 
10.Уредување на теренот 
Пред предавање на објектот во употреба, изведувачот е должен теренот околу објектот да 
го уреди. Ова уредување опфаќа: дополнување на ископите околу темелните јами, 
вишокот на земја да се одстрани или зарамни. 
 
11.Тековно одржување 
Согласносо чл.287 од ПБАБ87 со проектот се одредува зачестеноста на контролните 
прегледи на изведените објекти. Со визуелен годишен преглед се регистрираат 
настанатите оштетувања. По потреба ако се регистриранипоголемиоштетувања, треба да 
се извршат дополнителни испитувања. Се разбира да по завршување на гарантниот 
период, како неопходна се наложува програма за тековно одржување во која што треба за 
секој елемент од објектот да се има периодичен план за набљудување и одржување. 
 
12.ЧЕЛИЧНО МОНТАЖЕРСКИ РАБОТИ 
 
12.1.Обем на работите 
Под челично монтажерски работи во смисла на овие технички услови се подразбира 
изработка и монтажа на сите челични конструкции. Пред почетокот на изработката на 
челичните конструкции, паралелно со изработката на работилничката документација 
Изведувачот е должен да ги припреми и достави на Инвеститорот на согласност следниве 
елаборати: 
‐ Динамички план на производство, контрола и испорака,  
‐ Технологија на заварување,  
‐ Технологија на изработка на браварско‐ заварувачки работи,  
‐ Технологија на пробна монтажа,  
‐ Технологија на изведување на работи на антикорозивна заштита, 
‐ План за пакување и начин на транспорт.  
 
12.2.Набавка и складирање на материјалите 
Изведувачот е должен сите работи да ги изведува според одобрената проектна 
документација. Проектната документација Изведувачот ја разработува спрема својата 
технологија при што не смее да врши измени на проектната концепција и условните 
детаљи на конструкцијата. Откако ќе се добие потврда од инвеститорот за разработеното 
решение, Изведувачот е должен од деталната спецификација на материјалите да направи 
нарачка, според која избраната валавница ќе изврши валање и испорака на материјалот. 
При составувањето на спецификационата нарачка, Изведувачот ќе води сметка за 
потребните додатоци за режење како и за дополнителните испитувања. Материјалите за 



 

 

 

пооделните позиции превземени во валавницата, мораат да бидат обележани со боја и 
мораат да имаат втиснат број на шаржа за да воспостави врска помеѓу нарачаниот 
материјал и сертификатот.  
Челичниот материјал кој се носи во работилница за изработка на конструкции, 
Изведувачот е должен внимателно да го растовари и да го смести во делот на магацинот 
наменет за таа цел. При тие манипулации материјалот не смее да се фрла, ниту да се фака 
за ивиците без претходна заштита на истиот. Сите евентуални оштетувања ќе ги 
проценува Инвеститорот, дали може да се толерираат или оштетените делови ќе мора да 
се заменат. Средениот материјал во магацинот мора да биде доволно подигнат од земјата. 
Ознаките на материјалот морат да бидат видливи и по изработката на конструкцијата во 
работилница. Инвеститорот има право да ги прегледа готовите елементи спремни за 
прием и за испорака на градилиште, и тоа откако прегледот ќе го изврши службата за 
контрола на изведувачот и од тоа ќе состави соодветен извештај. Во записникот за прием 
на готовиот елемент се внесуваат сите оттстапувања од проектираните димензии и се дава 
потпис на целокупната изведувачка документација (атести за материјалите, атести за 
заварување, записници и скици за кроење на пооделните позиции од нарачаните лимови, 
наоди од контрола на Изведувачот, наоди од прегледот на Инвеститорот, копии од 
работилничкиот дневник). Испораката на конструкцијата од работилницата на 
градилиштето може да се изврши откако Инвеститорот ќе се увери дека конструкцијата е 
изработена во се според одобрената документација и важечките прописи и стандарди, и 
дека е обезбедена со придружна документација. Инвеститорот дава дозвола за испорака за 
конструкцијата во писмена форма на формулар кој го подготвува Изведувачот. 
Производителот на челичните конструкции мора да ги обележи со големи ознаки сите 
делови, наставци и споеви пред испораката на конструкциите. Овие ознаки мораат да 
одговараат на ознаките од проектната документација и ќе послужат за понатамошна 
правилна монтажа на градилиштето. 
 
12.3.Сечење и свиткување 
Најмалку 21 ден пред почетокот на работите на сечење и свиткување, Изведувачот е 
должен да ги даде сите потребни докази дека неговата опрема и стручна работна сила има 
важечки сертификати издадени од страна на овластен институт или друга овластена 
установа. При сечењето ма поедини позиции од набавени табли од лим со поголеми 
димензии, за сите позиции кои ги формираат главните носечки делови на конструкцијата, 
број на втиснат шаржер и број на нарачаната позиција, морат да се пренесат и на 
пооделните позиции. Од работилничкиот дневник на Изведувачот мора да биде видливо 
кои позиции се скроени со една нарачана позиција. Сечените рабови на ламелите мораат 
да бидат дотерани до брусење. 
 
12.4.Спојување на елементите (со заварување) 
Изведувачот е должен, во склоп на понудата да ги даде сите потребни докази дека 
неговата стручна работна сила и опрема која ќе биде ангажирана во изградбата има 
важечки сертификат, кој е издаден од страна на овластен институт или друга овластена 
установа. Целокупната опрема која треба да се употреби на работите за изработка, 
монтажа и контрола на квалитетот на челичните конструкции мора да биде во добра 
состојба, таа подлежи на преглед од страна на Инвеститорот. Технологијата за 
изведување на заварувачките работи, користениот материјал, и постапките за контрола, 
мораат да бидат во согласност со следните стандарди: 
‐ Технички прописи за квалитетот на заварените споеви на носивите челични 
конструкции, Службен лист СФРЈ бр 41/1964 год 
‐ MKS U.E7.150/1987 Заварени носечки челични конструкции. Технички услови 
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‐ MKS U.E7.010/1988 Носечки челични конструкции од општи конструкциони челици. 
Избор на основен материјал 
‐ MKS C.T3.001/1971 Техника на заварување на металите, дефиниции и поими 
‐ MKS C.T3.011/1980 Заварување и сродни постапки. Упростено прикажувањ е на 
шавовите на цртежите 
‐ MKS C.T3.012/1980 Заварување. Означување на постапките на заварување на цртежите 
‐ MKS C.T3.020/1982 Заварување. Класификација на пресеците во заварените споеви 
изведени со топење на металот 
‐ MKS C.T3.030/1960 Заварување и сродни постапки. Форми и димензии на жлебовите 
‐ MKS C.T3.035/1987 Заварување. Постапки за контрола на квалитетот 
‐ MKS C.T3.040/1965 Испитување на квалитетот на заварените споеви. Радиографско 
испитување на челичните споеви. Општи одредби. 
‐ MKS C.T3.041/1966  Радиографско испитување на челичните споеви на челичните 
лимови со дебелина помала од 50mm 
‐ MKS C.Т3.042/1966 Радиографско испитување на челните цевки со дебелина на 
ѕидовите помала од 50mm 
‐ MKS C.T3.048/1966 Индикатори на квалитетот на снимката при радиографско 
испитување на заварените споеви 
‐ MKS C.T3.061/1960 Техника на заварување на металите. Испитување на стручната 
способност за заварување за електролачно и плинско заварување 
‐ MKS C.T3.071/1972 Обезбедување на квалитет на заварените работи. Општи одредби. 
‐ MKS C.T3.072/1972 Обезбедување на квалитет на заварените работи. Сведителство за 
способност 
‐ MKS C.T3.081/1972 Заварени конструкции со претежно мирни оптоварувања. 
Сведителство за способност за заварување на челичните конструкции 
‐ MKS C.T3.082 /1972 Заварени конструкции со претежно мирни оптоварувања. 
Сведителство за способност за заварување наедноставни челични конструкции 
‐ MKS C.A7.010/1979 Уреди за гама‐ радиографија. Технички услови за изработка и 
испорака. 
‐ MKS C.A7.080/1979 Испитувања без разорување. Испитувања со пенетранти. 
‐ MKS C.A7.081/1979 Испитувања без разорување. Испитувања со пенетранти. Средства 
за контрола. 
‐ MKS C.A7.083/1979 Средства за визуелно испитување.Избор на лупи со мало 
зголемување. 
‐ MKS C.H3.010/1982 Обложени електроди за лачно‐електролачно заварување на 
челикот. Технички услови. 
‐ MKS C.H3.011/1982 Обложени електроди за лачно‐ електолачно заварување на 
нискојаглеродни нелегирани и нисколегирани челици. Означување. 
‐ MKS C.H3.052/1974 Жици за заварување под заштита на прашак. Заварување со повеке 
варови од нискојаглеродни и нисколегирани челици. 
‐ MKS C.H3.081/1986 Додатен и помошен материјал за заварување. Заштитни гасови. 
Технички услови. 
Заварените елементи после завршувањето на заварувањето мораат да имаат проектирана 
форма и рамни површини како и другите барани карактеристики. Квалитетот на 
заварените споеви ги контролира Изведувачот во соработка со инженерите од некоја 
овластена организација. Во работилницата и на градилиштето задолжително да се 
формира посебна архива за документи врзана за контрола на квалитетот на заварените 
елементи. Конечната оценка за квалитетот на секој спој ја дава Инвеститорот. 
 
12.5.Спојување на елементите (со завртки) 



 

 

 

Најмалку 21 ден пред почетокот на соодветните работи, Изведувачот е должен да ги даде 
сите потребни докази дека неговата опрема е со важечки сертификат издаден од страна на 
некоја овластена институција или некоја друга овластена установа. 
Целокупната опрема која треба да се употреби на работите за изработка, монтажа и 
контрола на квалитетот на челичните конструкции да биде во добра работна состојба. 
Технологијата за работа на споевите цо VV завртки и завртки со пониска класа на 
цврстина, користен материјал и контрола на квалитетот, мораат да бидат во согласност со 
следните стандарди: 
‐ MKS U.E7.140/1985 Споеви со завртки од висока класа на цврстинакај носечките 
конструкции. Технички услови. 
‐ MKS U.E7.145/1983 Носечките челични конструкцииспоени со завртки и заковки.  
Технички услови. 
‐ MKS M .B1.023/1983 Завртки со пропишани карактеристики. Технички услови за 
изработка и испорака. 
‐ MKS M .B1.028/1974 Навртки со пропишани карактеристики. Технички услови за 
изработка и испорака 
‐ MKS M .B1.068/1974 Вијци со шестострана глава, за челични конструкции.  
‐ MKS M .B1.601/1965 Шестострани навртки со средна класа на изработка. 
‐ MKS M .B2.015/1974 Подлошки за завртките за челичните конструкции.  
‐ MKS M .B2.031/1952 Коси подолжни плочки за носачи со I‐ форма.  
‐ MKS M .B2.032/1952 Коси подолжни плочки за носачи со U‐ форма.  
‐ MKS M .B5.102/1956 Отвор на клучот. Метрички навој од М6 до М72 
‐ MKS M .B5.100/1956 Затезни навртки и спојки, подлоги од цевки. Метрички навој од 
М6 до М80 
‐ MKS M .B1.066/1982 Завртки со шестострана широка глава за споевите на носечките 
челични конструкции, класа за изработка B 
‐  MKS M.B1.066/1982 Завртки со шестострана широка глава за точно налегнување на 
споевите на носечките челични конструкции, класа на изработка V 
‐ MKS M .B1.629/1982 Шестострани широки навртки за споевите на носечките челични 
конструкции, класа за изработка V 
‐ MKS M .B2.030/1982 Подлошки со закочување на споевите на носечките челични 
конструкции 
‐ MKS M .B2.063/1982 Коси подлошки за I носечките челични конструкции 
‐ MKS M .B2.064/1982 Коси подлошки за U носечките челични конструкции 
Изведувачот е должен сите дупки на завртките да ги изведе со дупчење. Изведувачот е 
должен да изработи комплетна спецификација на врзниот материјал и да ја предаде на 
Инвеститорот на контрола. Составните делови во работилница мораат да се изведат во 
толеранции кои важат за типот на конструкцијата која се наоѓа на обработка. 
Конструкцијата мора да се изработи така за да може да се дозволи монтажа без насилно 
навлекување. 
 
12.6.Антикорозивна заштита 
Во рамките на понудата Изведувачот мора да ги дефинира системите за антикорозивна 
заштита кои ќе ги примени на пооделни површини и ќе ги приложи соодветните 
сертификати издадени од страна на некои овластени институции или друга овластена 
организација. Понудените системи мораат да бидат во склад со одредбите на 
нормативата‐заштита на челичните конструкции од корозија (Сл. Лист СФРЈ бр. 
32/1970). Не се прифаќаат алкидни системи на заштита од корозија. Редоследот, видот и 
технологијата на нанесување и начинот на контрола на премазот со понудата на 
предвидените системи на антикорозивна заштита мораат да бидат содржани во 
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соодветните елаборати. Припремањето на површините се извршува по правило со млаз на 
абразив. Степенот на постигнатачистина на површината ќе се одредува според SIS 
053900. После чистењето и отпрашувањето, површините на челичните елементи мораат 
да се заштитат или со претходна заштита или веднаш со прв основен премаз, а најдоцна 
во рок од 8 часа. Површини во спојот мораат да се 
заштитат со метализација со алуминиум AlMg5 во се според важечките одредби. 
Изведувачот на градилиштето мора да обезбеди оптимални услови за складирање и 
нанесување на избраните премази, во се според одобрените елаборати, приложените 
упатства на производителот, односно сертификатите од Институтот за понудените 
антикорозивни премази. Изведувачот на градилиштето мора да обезбеди целокупната 
потребна опрема и еталоните за контрола. 
 
12.7.Пробна монтажа 
Просторот во работилницатакаде ќе се изведува пробната монтажамора да биде посебно 
опремен – сите наслони на пооделните елементи на конструкцијата во пробната монтажа 
мораат да имаат такво темелење кое исклучува слегања. Во пробната монтажа мора да 
биде комплетен попречниот пресек на конструкцијата, 
 односно делот од конструкцијата кој ќе симулира работа во експлоатациони услови. Во 
изработката на наведените елаборати мора да се оствари потполна соработка и 
усогласеност со проектот на монтажа. 
 
12.8.Толеранции 
Лимовите и широко сплескан челик мораат да бидат потполно рамно извалани и не 
смеат да имаат испакнатини поголеми од 1mm на 1m должина, и мораат да бидат 
сечени под прав агол. Лентите сечени од лимовите не смеат по должина рабовите да 
имаат поголеми назабувања од 2mm, со толеранција во ширина од 0mm до 5mm. 
Толеранцијата во должината изнесува од 0mm до 50mm. 
 
12.9. Монтажа 
Пред почеток на монтажа на челичните конструкции Изведувачот е должен да ги 
припреми и достави на одобрување на Инвеститорот следните елаборати: 
‐ Динамички план за монтажа и антикорозивна заштита 
‐ Главен проект за монтажа 
‐ Технологија на заварување 
‐ Проект за теодетско обележување и пратење на објектот во текот на монтажа 
‐ План за контрола 
‐ Технологија за изведување на работите за антикорозивна заштита на челичните  
конструкции 
Работите на монтажата на конструкциите можат да започнат откако Инвеститорот ќе ги 
прифати елаборатите предвидени од страна на Изведувачот. Изведувачот во процесот 
на монтажа мора да ги почитува сите важечки правилници и стандарди кои се 
однесуваат на ваков вид на работи, меѓу кои ги издвојуваме следните: 
‐ MKS U.E7.140/1985 Споеви со вијци од висока класа на цврстина кај носечките 
челични конструкции. Технички услови. 
‐ MKS U.E7.145/1987 Носечки челични конструкции споени со заковки и вијци.  
Технички услови. 
‐ MKS U.E7.150/1987 Заварени носечки конструкции. Технички услови. 
‐ Технички прописи за квалитетот на заварените споеви на носечките челични 
конструкции (Сл. Лист СФРЈ бр. 41/1964) 
‐ Технички прописи за толеранција на мерките и формата кај носечките челични 



 

 

 

конструкции (Сл. Лист СФРЈ бр. 41/1964) 
‐ Правилник за технички мерки и услови за монтажа во челичните конструкции 
(Сл. Лист СФРЈ бр. 29/1970) 
Доставената конструкција на градилиштето мора да се смести на однапред припреман 
простор. При манипулацијата со челичната конструкција мора да се води сметка да не 
дојде до нејзино оштетување – за фаќање мора да се користат посебно прилагодени алати 
за ваква конструкција. Доколку конструкцијата има работилнички нанесен премаз или е 
топло цинкована, при манипулацијата мора да се користат ,, платнени’’ ленти. Просторот 
за монтажа мора да се опреми да може правилно да се изведат сите предвидени врски со 
потполна инженерска контрола, како и да се овозможи непречена контрола од страна на 
Инвеститорот. Технологијата за монтажа треба да се избере за да може елементот да биде 
придржуван во текот на изведувањето на заварувачките работи. Во оваа фаза не е 
дозволено елементот да се врзува преку монтажната наставка на вертикалниот лим, освен 
врската со потребен број на завртки за прием на дел од трансферзалните сили од 
сопствена тежина на конструкцијата. 
 
12.10.Транспорт 
Транспортот на материјалот и елементите на конструкцијата ќе се изведува со 
транспортни средства кои ќе ги предложи Изведувачот, со одобрение од Инвеститорот. 
Конструктивните елементи мораат да бидат испорачани на градилиштето во иста состојба 
која е наведена во записникот за прием на готовиот елемент. За да се спречат оштетувања, 
материјалот и елементите на конструкцијата мораат да бидат добро фиксирани и 
заштитени во текот на транспортот. 
 
12.11.Контрола на квалитетот 
Сите работи на изработката на челичните конструкции и целокупниот вграден материјал 
и компоненти подлежат на перманентна контрола, при што Изведувачот е должен да му 
овозможи на инвеститорот пристап поради контрола на сите работи и да обезбеди вкупна 
потребна помош во стручна работна сила, опрема и материјал. 
Изведувачот на работите не смее да вгради во конструкцијата никаков материјал без 
соодветни атести издадени од страна на овластена установа која поседува сертификати 
издадени од страна на производителот. Целата евиденција на материјалот, почнувајќи од 
набавката до вградувањето, мора уредно да се води и да се приложи како документ при 
испорака на конструкцијата. Без ваков документ конструкцијата не смее да се прими. 
Челикот мора да биде произведен со топење по постапката Simens – Marten (SM) или со 
некоја друга постапка која гарантира челик со исти или подобри карактеристики. Покрај 
условите за квалитетот на материјалите за челичните конструкции, работите на 
изработката на конструкцијата исто така мораат да ги задоволат одредбите пропишани во 
рамките на овие технички услови поврзано за складирање, спојување, монтажа, 
антикорозивна заштита и др. Во склад со тоа Инвеститорот може да одбие да прими било 
какви материјали или работи кои по негово мислење не се во склад со одредбите на 
проектната документација, техничките услови и важечките стандарди. За било кој вграден 
материјал или извршена работа без извршена контрола и прием од страна на 
Инвеститорот, може да биде наложено на Изведувачот да го отстрани изведеното. 
Доколку Инвеститорот во текот на градењето се посомнева во квалитетот на изведените 
работи (иако квалитетот претходно е докажан со соодветни сертификати) може да бара 
дополнителни испитувања. Овие испитувања ги организира и врши Изведувачот во се 
како редовните испитувања. 
Изработката на основниот проект, фаза градежно‐конструктивен проект се базира на 
следните важечки прописи и стандарди: 
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Технички спецификациии и услови за изведба - фаза Водовод и Канализација 
1. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ И ОКОЛНИТЕ ОБЈЕКТИ 
1.1. Општо 
Градилиштето се обезбедува од оштетувања однадвор, од страна на сообраќајот или 
пешаците.Мерките за обезбедување и осигурување служат за обезбедување на јавноста од 
оштетување предизвикано поради градежните работи. 
1.2. Обезбедување со знаци и осветлување 
Пред почнување на градежните работи, градилиштето се обезбедува со рефлектирачки 
знаци според македонските закони. Рововите и јамите прописно се оградуваат. Оградите и 
знаците се обезбедуваат од кражба. Во случај на кражба, веднаш се поставуваат нови.  
Пристап до градилиште е дозволен само на овластен персонал. Поминување на 
сообраќајот мора да се овозможи за цело време, освен ако не е инаку договорено со 
надзорот над градилиштето. 
1.3. Обезбедување на постојаните објекти 
Ако работите се одвиваат во близина на згради или други постојни објекти што нема да се 
отстранат, Изведувачот е должен да ги преземе сите неопходни мерки да ги обезбеди 
ваквите објекти од срушување или оштетување. 
Онаму каде што е потребно, ќе се постави подупирање. Материјалот за подупирање ќе ги 
обезбедува страните на ровот од 20 cm од дното на ровот до горната ивица на ровот. 
Изведувачот ќе превземе мерки против оштетување на околните објекти како резултат на 
слегнување, лизгање и сл. Изведувачот ја презема целосната одговорност за 
дименизонирање, изградба и одржување на разупората. 
Поправката на сите штети настанати при изведбата на работите како резултат на 
непрописно обезбедување на објектите ќе ја изврши Изведувачот. 
2. ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
Цртежите за трасите на цевководите се дадени со сите потребни димензии и стационажи и 
апсолутни висински коти. 
Изведувачот ќе изврши исколчување и обележување на цевководите и објектите со 
поврзување на постоечките репери од полигонската мрежа. 
Надзорниот орган ќе биде одговорен за прием и контрола на геодетските работи. 
3. ИСКОП И ЗЕМЈАНИ РАБОТИ 
Општ дел 
Освен ако не е поинаку одредено, материјалот што треба да се ископа или ископаниот 
материјал, се класифицира и мери според категоријата на земја, во согласност со 
податоците дадени во цртежите и во условите на овие Спецификации. 
Пред почнување со ископот ќе се преземат сигурносни мерки пред отстранување на 
површината на патот, хумосниот слој или самиот ископ. Ќе се преземат мерки за 
стабилизација на ископаните ровови или јами, ако е недоволна стабилноста на ѕидовите. 
3.1. Обем на работите по секции и дефиниции 
Оваа секција ги опфаќа сите ископи и насипи кои формираат дел од постојаните работи. 
Следните дефиниции ќе се применуваат во оваа Секција 
" Потребен ископ " е ископот потребен исклучиво за Постојаните работи предвидени во 
Проектната документација и не вклучува ископ за Привремени работи, работни простори, 
пристапи и слично. 



 

 

 

" Темели" претставуваат дел од ископот на земјата кои ќе ги подржуваат Постојаните 
работи 
" Формација" е површината на која земјените работи или етапи од работењето се 
комплетирани. 
" Горен дел од почва " е материјал од површинските слоеви од земјата која треба да ги 
одржува животниот век на растенијата и вегетацијата . 
" Почва" е ископан материјал кој нема можност да се употребува во Постојаните работи 
или е материјал кој е вишок согласно условите од Постојаните работи. 
" Соодветен насип " е материјал кој не е несоодветен како што е погоре дефинирано и кој 
е одобрен од страна на Инженерот за употреба во Постојаните работи. 
" Несоодветен материјал " е оној материјал кој според мислењето на Инженерот не ги 
исполнува следните класификации: 
(1) материјали од мочуришта, ридови и тресовити места; 
(2) тресет, дрва, корења од дрвја, како и материјали кои содржат деградирани материи; 
(3) материјали подложни на спонтано согорување; 
(4) материјали непогодни во услови на мрзнење; 
(5) материјали кои се премногу влажни за набивање во согласност со Спецификациите; 
(6) материјали кои содржат хлор, сулфат и други хемикалии во количини кои би 
имале штетно влијание на Постојаните работи; 
(7) сите други материјали кои не се одобрени од Инженерот. 
Класификација на почвените материјали: 
Земја категорија 1:Површинска, хумус, зона на корења; не-консолидирана; кохезивна или 
не-кохезивна; различна дистрибуција на гранулација (глина – нанос – песок – помал 
процент на чакал); обично со темна боја. 
Земја категорија 2: почви со средна до висока пластичност; кохезивни; со помала или 
поголема влажност. 
Земја категорија 3: песок, чакал, максимум 30% камења; лесна за ископ 
Земја категорија 4: глинеста, песок од нанос, чакал, минимум 30% камења до 0,01 м3 
величина); врзани (кохезивни); средни услови за ископ; 
Земја категорија 5: глинеста, песок од нанос и чакал, повеќе од 30% камења над 63 мм, 
максимум 30% камења, големина до 0,1 м3; тешки услови за ископ 
Земја категорија 6: Распадната карпа или слична категорија со повеќе од 30% камења над 
63 мм сперирана гранулација и поголеми од 0,1 м3 ; лесни до средно тешки услови на 
ископ, 
Земја категорија 7: Малку распадната до не-распадната тврда карпа; тешки услови за 
ископ. 
Класификација на гранулација 
Се користи меѓународно вообичаената класификација на гранулација (DVGW & DIN, 
Германија; BC; UK; MIT, USA): 

Назив на 
гранулат 

 Гранулација 
од (мм) 

До (мм) Сепарирана 
(БС) 

Камен Покрупен 
Поситен 

60 >200 
200 

63 

Чакал Крупен 
Среден 

20 
6 

60 
20 

20 
6.3 
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Ситен 2 6 2 
Песок Крупен 

Среден 
Ситен 

0.6 
0.2 
0.06 

2 
0.6 
0.2 

0.6 
0.212 
0.063 

Нанос Крупен 
Среден 
Ситен 

0.02 
0.006 
0.002 

0.06 
0.02 
0.006 

 

Глина   <0.002  
3.2. Чистење и припрема на градилиште 
Пределите за чистење на теренот прикажани на деталите и ситуацијата ќе бидат 
исчистени од секакви вегетација, шут, ѓубре и други постоечки елементи. Другите делови 
од градилиштетото ќе бидат исчистени спрема прикажаното во цртежите и деталите или 
согласно дадените инструкции од Инженерот. 
Дрвја, жбунови, зелени површини, ѕидови, каскади и друго кои што треба да се зачуваат 
согласно прикажаното на цртежите или согласно дадените инструкции од страна на 
Инженерот ќе бидат заштитени од оштетување кое би можело да произлезе од работењето 
на Изведувачот, неговите Подизведувачи и други лица под негова контрола или други 
работи кои се одговорност на Изведувачот согласно Договорот. 
При откривање на подземни структури, шахти, бунари, каблови и друго,изведувачот е 
должен да го извести Инженерот за нивно потамашно отстранување, пренасочување или 
заштита. 
3.3. Инсталации и приклучоци 
Изведувачот ќе ги отстрани или пренасочи инсталациите и приклучоците согласно 
прикажаното на цртежите или инструкциите на Инженерот. Секое пренасочување ќе биде 
комплетирано пред да се дислоцираат инсталациите или приклучоците и ќе бидат 
конектирани со оригиналната линија со што е можно помалку попречување во 
работењето. 
Инсталациите и приклучоците кои треба да се остранат ќе бидат дислоцирани и 
прекинати на точки прикажани на цртежите или согласно дадените инструкции од страна 
на Инженерот. 
Таквото дислоцирање ќе биде изведено согласно писменото известување т.е.согласност 
од страна на Инженерот. 
Изведувачот е должен да изврши дислокација и пренасочување на инсталациите и 
приклучоците согласно Проектната документација за да може потребните главни работи 
безбедно да се изведуваат. Онаму каде што пренасочувањата ќе бидат времени, 
изведувачот е должен да ги врати во првобитна состојба,канализации, водоводни линии и 
др. на начин прифатлив за инженерот. 
3.4. Општи услови за Ископот и земјаните работи 
(а) Градежни машини 
Пред ангажирањето или транспортирањето на било која градежна машинерија на објект за 
ископ и земјени работи, изведувачот е должен да достави комплетни технички детали и 
спецификација на машинеријата која тој планира да ја користи. 
(б) Кота на земја 



 

 

 

Пред отпочнувањето на ископите или земјените работи на објект, изведувачот е должен 
да изврши геодетско мерење на начин и согласно барањето на Инженерот. 
(в) Ископана површина 
Целата ископана површина ќе биде целосно изведена до нивото и котите прикажани на 
цртежите освен ако таквите линии и коти се прикажани како номинални. 
Кога таквите линии и коти се прикажани како номинални, финалните линии и коти ќе 
бидат согласно инструкциите дадени од Инженерот притоа земајќи ги во предвид 
условите на земјата изложена како ископот кој одговара на номиналните линии и коти 
прикажани на цртежите и изведувачот ќе биде должен да го изврши ископот во повеќе 
етапи со цел да стигне до потребните линии и коти. Ископаната површина која ќе остане 
перманентно изложена до комплетирањето на Постојаните работи ќе биде исчистена од 
материјали,камења, ѓубре, шут и сл. 
Не се дозволува поставување на материјали, машинерија или други товари во близина на 
ископите со цел да не се наруши стабилноста на ископите.Изведувачот треба да ги 
отстрани, изврши обезбедување со бариери, мрежи и друг материјал кој може да падне и 
да предизвика оштетување на Постојаните работи или да повреди некој од вработените. 
(г) градежен дневник за ископот 
Во рок од две недели од комплетирањето на секоја секција од постојаните работи, 
изведувачот е должен да достави до Инженерот градежен дневник за ископот. Овој запис 
треба да ги содржи сите релевантни информации,вклучувајќи го следното: 

(1) локација на ископот; 
(2) котата на оригиналната површина и новодобиената 
(3) актуелните профили на ископ и профили дадени со инструкции. 
(4) Инспекција на фундирањето 

Кога Изведувачот смета дека темелите се спремни за постојаните работи, тој ќе го извести 
во писмена форма Инженерот, кој или ќе даде одобрение или дополнителни инструкции 
за понатамошни работи кои тој ги смета за неопходни. 
(д) Ископ на земја 
Одредување и обележување на трасата и сигурносни мерки. 
Првите активности на Изведувачот се да ја обележи трасата на работите што треба да се 
извршат и да ги превземе неопходните сигурносни мерки. 
Изведувачот – во тесна соработка со надзорен орган – ќе ги обезбеди отворените ровови 
од сообраќајот и ќе ги обезбеди сите потребни сообраќајни знаци за да се овозможи 
напречена регулација на сообраќајот, и дење и ноќе. Сите отворени ровови ќе се обележат 
со црвена/бела пластична лента на 1м висина над површината на патот. 
(ѓ) Отстранување на површинскиот и абечкиот слој на патот 
По обележувањето на трасата и превземањето на сигурносните мерки, се пристапува кон 
рушење на постоечкиот чакал, асфалт и бетон на патот, доколку го има. Асфалтот и 
бетонот се сечат со соодветен алат за да се добијат прави рабови. За рушењето и утоварот 
на искршениот материјал, ќе се ангажираат градежните машини донесени за ископ. 
(е) Обичен ископ ( Категории 2 до 4) 
Обичниот ископ (категории 2 до 4) е ископ на песоклива, глинеста неконсолидирана, 
повеќе или помалку кохезивна земја со самци помали од 0.01 м3.  Камењата што ја 
поминуваат оваа зафатнина ќе се искршат. Ова е средно тежок ископ. Ќе се применува 
речен ископ. 
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Во случај да постои ризик поради нестабилни ѕидови на ископаните ровови, ќе се стави 
оплата (Види го следниот параграф 3 – Стабилност). Каде што е потребно, ископот на 
ровот да се подупира, резупира и подградува за да се спречи обрушување или лизгање на 
околната земја. Заради тоа треба да се овозможи накнадна количина граѓа за 
обезбедување на профилот на ровот за време на ископот. 
Материјалот од ископот се складира на погодно место близу градилиштето за повторна 
употреба / затрупување.  
Складираната земја не смее да ги попречува тековните работи ниту околниот сообраќај. 
Ископаниот горен слој земја се складира во купчиња на погодно место близу 
градилиштето за повторна употреба. По поставување на цевките и затрупување на ровот 
трасата се покрива со ископаната земја (горен слој) и се набива рачно. 
3.5. Ископ на ров 
Сите ровови треба да бидат соодветно осигурани со цел да се спречи лизгање и движење 
на рововите по страни. Доколку според мислењето на Инженерот системот за потпора на 
рововите е неадекватен, во тој случај Изведувачот е должен согласно писменото 
известување од Инженерот да обезбеди дополнителна потпора. 
Доколку земјените услови се такви да имаат потреба од дополнителни мерки како што се 
мрзнење на земјата, изведувачот е должен да достави детали за неговиот предлог на 
мерки до Инженерот пред отпочнувањето со работа. 
Сите ровови треба да бидат целосно насипани, а вишокот на материјал да биде остранет. 
Изведувачот ќе се осигура дека методот на ископ кој се користи за цврсти материјали не 
ја нарушува земјата во близина на рововите. 
Ако во рововите се појави цврст материjал или материјал кој содржи висок процент на 
камен, ќе бидат ископани доволно длабоко со цел да овозможат 100 мм на материјал за 
постелка кој треба да се постави под цевките. Не се дозволува поставување на цевки на 
цврсти материјали или камења поголеми од 25 мм. 
Онаму каде што рововите минуваат во близина или низ други инсталации,изведувачот 
треба да биде доста внимателен да не предизвика ошетување на тие инсталации за време 
на ископот. Овие инсталации ќе бидат соодветно заштитени во ровот се до 
комплетирањето на насипот под и околку другите инсталации. 
3.6 Стабилизација 
Со цел да се спречи ровот од обрушување, страните на ровот се подупираат и разупираат 
на следниов начин: 

• кај цврста и сува земја – со хоризонтално разупирање 
• кај ровка (слаба) при/без појава на подземна вода – со вертикална „Шпундова“ 

подградба. 

Онаму каде е потребно да се обезбеди отворениот ров, Изведувачот ќе користи соодветна 
граѓа или плочи за обезбедување на отворен ров, посебно на места каде куќите се во 
близина. 
Изведувачот ќе ги превземе сите можни превентивни мерки против лизгање, паѓање или 
обрушување во ископите. Ако дојде до било кое од овие дејства, Изведувачот мора 
веднаш да го врати ровот во првобитна состојба, исто како површината. 
3.7 Одводнување 
Со цел да ги изведат работите без попречување од подземна или атмосферска вода, 
Изведувачот ќе ги набави, изгради и одржува сите неопходни насипи, канали за 
одводнување, јазови и други работи за скренување и заштита и ќе обезбеди, монтира, 



 

 

 

одржува и оперира со неопходна опрема за црпење и друга опрема, а која служи за тргање 
или исклучување на водата од разни делови на работите. Изведувачот е целосно 
одговорен за правилно подупирање на страните и за соодветно одводнување на рововите 
или јамите. 
Сите ископи ќе се одржуваат без вода се до завршување на градежните работи и за оној 
период за кој надзорот го смета за потребен да се заштитат постојаните работи. 
3.8 Нивелирање на дното на ровот 
По завршниот ископ на каналот, а пред да се продолжи со работите, се врши завршна 
нивелација и нивелација на нагибот со песок на дното на ровот.  Дебелината на 
основата од песок е минимум 10 см, а цевката се поставува на песочниот слој под агол од 
90 степени. 
3.9. Отстранување и транспорт на ископаниот материјал 
Доколку одредени места во рамките на градилиштето се договорени со Инженерот како 
неподобно место, во тој случај сите неподобни материјали ќе бидат остранети на депонија 
лоцирана од страна на Изведувачот а одобрена од Општината. 
3.10 Затрупување 
На дното на ровот околу цевките се насипува ровка (пробрана) земја или песок, без 
содржина на хумус и/или органски материи и/или глина, во слоеви од 15см. Овие слоеви 
песок се набиваат рачно и достигаат до 30 см над ровот на цевката. На 30 см над цевката 
се поставува трака за предупредување по должина на цевководот. Материјалот пред 
употреба да е одобрен или од страна на надзорен орган. Камења со остри ивици се 
острануваат во секој случај. 
Натамошно затрупување се одвива во слоеви со максимум дебелина 30 см. Гранулацијата 
не смее да биде помала од 0.4 мм (т.е. без честички на глина). Секој слој се набива до 95% 
збиеност по Проктор. Изведувачот ќе обезбеди оптимален процент на влажност на 
земјата. За долниот носечки слој збиеноста на Порктор мора да биде повеќе од 98%. 
Рововите целосно се затрупуваат. 
3.11. Насипи 
Ископите кои треба да се насипат околу структурата ќе бидат исполнети со соодветен 
материјал од ископот доколку од изведувачот не се побара поинаку. 
Целата вегетација, горна површина, ѓубре и несоодветен материјал ќе бидат отстранети 
од местото каде треба да се стави насипот, доколку поинаку не се бара од Инженерот. 
Со исклучок на местата за поставување и набивање согласно 
Спецификациите,материјалите ќе се поставуваат во слоеви кои нема да надминат 30см по 
набивањето и да бидат набиени не помалку од 90% од максималната сува густина. 
Во случај на несодветен материјал од ископ, Изведувачот е должен да набави соодветен 
материјал за насипување кој ќе биде одобрен од страна на Инженерот. 
Насипување на ров 
После монтажата на цевките се врши рачно затрупување на 30% од ровот со ситен песок 
или ровка земја од ископот со набивање во слоеви од по 30cm.  
Остатокот се затрупува машински со набивање во слоеви од по 30cm.Вишокот на земја се 
утоварува и транспортира до депонија. 
4.Одредување, обележување и нивелирање на трасата 
4.1 Општо 
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Градилиштето се обезбедува од оштетувања однадвор од страна на сообраќајот или 
пешаците. Мерките за обезбедување и осигурување служат за обезбедување на јавноста 
од оштетување предизвикано поради градежните работи. 
4.2 Одредување и нивелирање на работите 
4.2.1 Одредување 
Пред почетокот на работите, потребно е да се одреди трасата на работите. Линијата грубо 
ќе се одреди заедно со претставници на општината и Надзорот. Почетокот на работите 
(трасата) се дефинира според цртежите доставени од Општината.  
Одредувањето на трасата ќе се направи, каде што е можно, со челични шипки со должина 
од 60 см, што се бележани со жолта боја во горните 10 см, или пак со жолта боја нанесена 
на постоечкиот асфалт, плочки или пак ѕидови на огради. 
4.2.2 Тригонометриско снимање (мерење) 
Ќе се изврши тригонометриско снимање за да се добие ситуација на работите што треба 
да се изведат и позицијата на постоечките шахти и други значајни објекти и нивните 
нивоа.  
Снимањето (мерењето) ќе вклучи званично регистрирани репери (постојани точки). 
Дополнителни репери ќе се стават на разумни интервали, најмалку по два на секоја 
делница. Привремените репери ќе треба да траат неколку години, направени од челична 
шипка 10mm на основа од бетон, димензии 15х15 длабочина 45см, обележани со бела 
масна боја. 
Во случај на нејаснотии околу одредувањето на трасата, ќе се контактира со Општината. 
Сите промени на правецот на трасата ќе се направат само по претходна писмена 
согласност од Надзорот и Проектантот. 
5. Канализациони цевки 
5.1. Спецификации за квалитет на канализациски цевки  
PP-HM цевките се двослојни ребрасти цевки, со внатрешно мазна и надворешно 
наребрена површина. 
Се произведуваат со екструзија и наребрување. Благодарејќи на напредната технологија 
на наребрување (коругирање), статика на профилот и избор на вистински материјал, 
PPHM, со флексибилен модул (flexural modulus) 1700MPa, цевките се полесни, но 
истовремено поцврсти од вообичаените.ребрасти.цевки. 
Благодарение на одличната еластичност и големата нестисливост - крутост на прстенот 
(ring stifness) се произведуваат цевки со високи класи на нестисливост(SN 8 и SN 16). 
Овие цевки можат да поднесат поголеми оптоварувања.од.останатите.крути.цевки. 
Проблемот со слабите споеви кај обичните коругирани цевки е совладан ка јовој тип на 
цевки со појачана трака која е надворешно заварена, нераздвојива и многу цврста околу 
прстенот на спојката – муфот, која овозможува појачување на спојката на критичните 
места, односно го елиминира типичното својство за пластиката - ползење, а со тоа се 
обезбедува димензионата стабилност на спојката - муфот. Овој систем „цевка - спојка" е 
вистински избор за многу инфраструктурни објекти за екстремни услови на оптеретувања 
и отпорност на корозија. 
Димензионирањето по внатрешен дијаметар ја прави цевката уште повеќе економски 
исплатлива, заради зголемување на „светлиот отвор" споредена со цевките 
димензионирани по надворешен дијаметар. 
Ранг на дијаметри опфатени во оваа производна програма се од ID 100 до ID 1200. 
Стандард според кој се изработуваат овие цевки е ЕН 13476-3. 



 

 

 

Цевките да се придружени од потебните сертификати и испратници, кои се доставуваат 
пред монтажата и кои  се чуваат на градилиште за цело време на работите. Цевките што 
не ги исполнуваат барањата или се оштетени, веднаш ќе се отстранат од градилиште на 
трошок на Изведувачот. 
По испораката на цевките и фитинзите, ќе се изврши контрола на квалитетот, од страна на 
надзорен орган. 
5.2. Транспорт, складирање и ракување со цевките  
Изведувачот е одговорен за навремената набавка, транспортот и испораката, 
складирањето и ракувањето на градилиште со цевките и фитинзите.  
Ракувањето со цевки се врши внимателно. Цевките не смеат да се фрлаат или влечат по 
земја. 
5.3. Поставување на канализациските цевки 
Поставувањето на канализациските цевки се врши на претходно припремен и прописно 
изнивелиран слој ситен песок или ровка земја. Дебелината на слојот песок е минимум 
10cm, цевката се легнува под наклон согласно проектираниот надолжен профил. Нивоата 
се според надолжниот пресек во проектот. За време на полагањето, нивоата постојано се 
контролиарат со соодветен инструмент за нивелација. 
5.4 Поврзување на канализациските цевки 
Поврзувањето на цевките се врши со муф и гумички на лице место во ровот 
6. Шахти 
6.1. Спецификации за квалитет на шахтите  

Шахтите се произведуваат од полиетилен или пропилен, со 
надворешна црна боја и внатрешен бел слој, заради подобра 
инспекција на истите. Ротомолдинг (или еквивалент) е 
технологијата која се користи за производство на овој тип на 
производи. Разните слабости кои се јавуваат кај традиционално 
изработените шахти, како што е оштетување на поклопци, 
кородирани скали, протекувања и мешање со подземните води, се 

елиминираат со овој.тип.на.шахти. 
РОТОМОЛДИНГ (или еквивалент) технологијата овозможува монолитско производство 
на шахтите или склоп на делови кои целосно се интегрираат и прават непропусен склоп, 
кој гарантира целосна сигурност на системот. Целосно изработена од ист материјал, со 
конусно изработен поклопец овозможува лесна инсталација на теренот со прецизно 
поставување на бетонската плоча, како завршна фаза од нивната инсталација. Мулти 
димензиони се во поглед на страничните поврзувања, а основата може да биде со 
димензија од 1000 мм или 800 мм внатрешен дијаметар. 
Се изработуваат согласно ЕН 13598-2, а ги задоволуваат сите стандарди за инсталација 
согласно ЕН 1610 СТАНДАРДОТ. 
6.2. Поставување на шахтите 
Шахтите можат да бидат испорачани како целосно лиени или на елементи. 
Ако се целосно излиени, истите се поставуваат со дигалка во претходно проширен ров. 
Од страните самата шахта е опремена со муфови и цевките се спојуваат со нив само со 
гумица. 
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Ако се испорачани како посебни елементи, меѓу елементите треба да се постави гумица за 
воспоставување на водонепропусност и подобро склопување на елементите. 
Откако ќе се постави шахтата, од страна треба да се насипе со одбран земјен материјал 
набиван во слоеви, не подебели од 30см. 
Од горната страна на шахтата се бетонира плоча со анкеруван метален капак со носивост 
од 40MPa. Подлогата под плочата треба претходно добро да се набие машински. 
7. Испитување на материјалите и работите 
По испораката на цевките и фитингот, ќе се изврши контрола на квалитетот од страна 
на Надзорен орган. Инвеститорот (Општината) си го задржува правото да не ги прифати 
набавените материјали, во случај тие да не се во согласност со спецификациите или во 
случај сертификатите да не се прифатени / да се истечени. 
Во секој случај Изведувачот е целосно одговорен за квалитетот на испорачаните 
материјали. Во случај испорачаните материјали да покажат незадоволителен квалитет по 
вградувањето, Изведувачот ќе ги отстрани овие материјали и ќе ги поправи сите штети на 
свој трошок.  
Инвеститорот си го задржува правото да врши испитувања заради потврда на квалитетот 
на добавените материјали. Трошоците за испитувањето ги сноси Изведувачот во случај 
испитаните материјали да не ги задоволат барањата, а Инвеститорот ако ги задоволат 
барањата. 
8. Спецификации за квалитет на водоводни цевки 
Цевките изработени од полиетилен ги имаат следните заеднички карактеристики 
• Мала специфична тежина 
• Флексибилност 
• Добра хемиска отпорност 
• Одлична заварливост 
• Отпорност на поместување на земјиштето 
• Мазна внатрешност на цевките со отпорност за нафаќање на наслаги 
• Здравствено исправни за допир со производи за прехрана 
• Долг животен рок повеќе од 50 години 
• Еколошки исправни бидејќи се рециклични и не ја загадуваат околината 
Бојата на цевките е црна со бел внатрешен слој и коекструдирани сини линии или сина со 
внатрешен бел слој. Ранг на дијаметритеод DN 16mm до DN 630mm и притисоци од PN 6 
до PN 32bar. Цевките од рангот DN 16-110mm лесно се свиткуваат,па може да се 
намотуваат во контури со различни должини, а потребите од фитинзи и времето за 
инсталација може да се минимизира. Цевките од рангот 125-630mm се изработуваат во 
прави цевки од 6 или 12m. 
8.1 Монтажа на цевките 
За инсталирање препорачливо е цевките да се положуваат во ровови со минимална 
длабочина од 45- 60cm, зависно од зоната на мрзнење. Монтажата на цевките е дозволена 
на надворешни температур иод - 5°С  
Има неколку методи на спојување на полиетиленските цевки: 
• Со челно заварување 
• Со електрофузионо заварување 
• Со механичко спојување 
8.2 Стандарди за квалитет и спецификации 



 

 

 

Квалитетот на мрежата на ПЕ - водоводните цевки бара квалитетот во секој чекор: од 
производство на суровината - производство на цевки–до конечната инсталација. Барањата 
за суровината и цевките се специфицирани во интернационалните стандарди и 
спецификации.  
Цевките се придружени со потребните сертификати и испратници, кои се доставуваат 
пред монтажата и кои се чуваат во градилиште за цело време на работите. Цевките што не 
ги исполнуваат барањата или се оштетени, веднаш ќе се отстранат од градилиште на 
трошок на Изведувачот. 
По испораката на цевките и фитинзите, ќе се изврши контрола на квалитетот, од страна 
на надзорен орган. 
 
Технички спецификациии и услови за изведба - фаза Електрика 
А. ЈАКОСТРУЈНА ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 
1. Техничките мерки и услови се составен дел на проектот и како такви се задолжителни 
за изведувачот на работите. 
2. Пресметката, техничките услови и изведбата на електричната инсталација е во 
согласност со важечките позитивни прописи (МКС стандарди). 
3.  При поставувањето на проводниците за еднофазна или трофазна струја во цевки, сите 
проводници кои припаѓаат на едно струјно коло мораат да бидат поставени во иста цевка. 
4.Металните заштитни облоги на цевките не смеат да бидат употребени како повратни 
проводници, ниту како проводници за заземјување. 
 
1. Меѓусебното поврзување на водовите треба да се издува со стегалки, спојници со навој 
или заковици. Повеќе жилни бакарни проводници поголеми од 6мм2 и едножилни со 
пресек преку 16 мм2 треба да се врзуваат преку кабловски папучици. 
2. Врзувањето и продолжувањето на проводниците смее да се врши само во разводните 
кутии и ормани. 
3. Паралелно водење на електричните водови со оџаци треба да се избегнува, а во колку 
тоа не е возможно, водовите треба да се постават на околу 20 см растојание од оџаците. 
4. При вкрстување на електричните проводници со оџаци да се постави изолација. 
5. При паралелно водење на изолирани електрични водови за јака струја со гасни, парни, 
топлински и водоводни цевки помеѓу изолационите водови на јака струја и цевките мора 
да се запази минималното растојание од 5 см и стави топлинска изолација. 
6. Вкрстување и паралелно водење на проводници од телефонска инсталација и 
проводници од јака струја, треба да се под прав агол и растојанието меѓу едните и другите 
водови мора да изнесува најмалку 10 см, а каде тоа не е можно треба да се постави 
изолациона подлошка од 3 мм дебелина. 
7. Ако хоризонтално паралелно се полагаат водови за јака струја, телефон и слаба струја 
односно мал напон најпрво се положуваат водовите за јака струја на растојание 30 см од 
таваницата, 10 см над нив сигналите и 10 см над нив телефонските водови. Во секој 
случај водовите за телефон мораат да бидат на растојание барем од 20 см од енергетските 
водови. 
8. Разводните кутии да се поставуваат под агол 45 степени. Проводницте за слаба струја 
треба да бидат поставени во посебни цевки со посебни разводни кутии, така што наполно 
да бидат одвоени од проводницита на јака струја. 
9. При преоѓање низ преграден ѕид помеѓу влажна и сува просторија цевките треба да се 
полагаат така што во нивните отвори да не се собира вода. Цевките треба да се од 
материјал кој е отпорен на влага и да се така положени да имаат пад кон влажната 
просторија. Исто тоа важи и при полагање на цевки низ надворешен ѕид на зградата со 
пад на цевките кон надвор. 
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10. При преоѓање низ преграден ѕид помеѓу влажна и сува просторија водовите за влажни 
простории мора да се завршат во сува просторија, со прибор наменет за влажни 
простории  
11. При преоѓање низ ѕид на водовите слични на кабел без заштитна трака ( ГОТ или 
ПГО)  тие мораат да се заштитат со метални цевки. Се препорачува краевите на металната 
цевка да не излегуваат надвор од ѕидот, туку да се завршуваат во ѕид, а отворите на ѕидот 
да се заоблат и исполнат со лесен малтер. 
12. Прицврстувањето на водовите слични на кабел со помош на опфатници мора да се 
врши на најголемо растојание од 30 см за пресеци на водовите заклучно до 1,5 мм2 до 40 
см за водови со пресек од 1.5 до 4 мм2, до 50 см за водови со пресек од 4 до 10 мм2. 
13.Цевките од сите водови треба да се полагаат со права линија и тоа само вертикално и 
хоризонтално. Косо полагање може да се врше само во исклучителни случаи. При 
хоризонатлно полагање цевките мора да имаат мал пад кон кутиите, за да не се собира 
или задржува вода во цевките. 
14. Цевките можат да се полагаат на ѕидови и пред малтерисувањето ако се ѕидовите суви. 
15. За претходно прицврстување на цевките може да се употребува гипс, ако се цевките 
положни во постојано сува просторија. Во просториите кои се повремено влажни за 
претходно прицврстување на цевките не треба да се употребува гипс, туку цементен 
малтер или куки. 
16. Хоризонтално полагање на водовите на височина помала од 2м. Треба да се избегува, 
а во случај тоа да не е можно да се избегне да се изведе заштита од механичко 
оштетување на водовите. 
17. Цевките мораат да имаат доволен дијаметар за лесно вовлекување на проводниците. 
Поставувањето на проводниците во цевките мора да биде изведено така што 
проводниците без тешкотии да можат да се извлекуваат и вовлекуваат. Изолираните 
водови смеат да се вовлекуваат во цевките после сушењето на малтерот. 
18. На сите краеви на цевките мораат да се постават посебни уводници како би се 
оневозможило оштетување на изолацијата. 
19. Проводници ПП/Р изолирани со термопластична маса можат непосредно да се 
полагаат во малтер ако со постојните прописи одговараат за такво полагање. 
20. Овие водови се полагаат само хроизонтално или вертикално. Косо полагање не е 
дозволено. 
21. По целата должина овие водови треба да бидат покриени со малтер најмалку 6 мм 
освен водови кои се полагаат со шуплини во таваницата и ѕидовите кои се изработени од 
бетон, камен или сличен материјал кој не гори и не помага горење. 
22. Поставувањето на кутии да се врши по правило најмноуг на секои 6 м. Спојните кутии 
мораат да се постават така што ќе биде овозможено лесно вовлекување и извлекување на 
проводниците. Помеѓу две кутии по правило не смее да има повеќе од две колена и 
кривини. 
23. Низ иста кутија смеат да се полагаат проводници од различни струјни кола (кругови) 
24. Сите разводни кутии мораат да бидат прописно затворени и механички заштитени. 
25. Разводните табли да се постават така што горниот раб да биде повисок од 1.8 м 
26. Прекинувачите мора да се постават на фазните проводници. 
27. Сите прекинувачи по правило се поставуваат на 1-1,5 м. од подот во суви простории, 
додека во влажни простории мораат да се постават соодветни прекинувачи за влажни 
простории или надвор од просторијата. 
28. Шуко приклучниците се поставуваат на висина по желба не помала од 30 см. (0.3 – 0,6 
м во канцеларии, 0,8 – 1,2 м. во останати простории) освен во простории каде 
престојуваат деца (јасли, градинки итн.) не смеат да се поставуваат на помала висина од 
подот од 1,8 м. или да бидат заштитени со заштитана капачка од внатре. 



 

 

 

29. Во влажни простории (бањи во станови) може да се постават шуко приклучници но со 
заштитна капачка и тоа на 1.5-1.7 м. од подот. 
30. Сите потрошувачи во бањите нужно е да се приклучат на посебни струјни кола. 
31. Вертикално положени водови во бањите треба да бидат со минимално растојание од 
кадата на 60 см, а хоризонтално на растојание од 1 м над горниот раб на кадата освен за 
потрошувачи со директен приклучок како што е бојлер за кои тоа растојание може да 
биде и помало. 
32. Сите светлики во бањите мораат да бидат заштитени од вода односно влага. 
33. Сите електрични потрошувачи и уреди кои во случај на допир може да дојдат до 
поголем напон ако има грешка во инсталацијата наужно е да бидат заштитени. 
34.Во бањите или други влажни простории , сите метални делови како што се : када , 
чешма , одводна метална цевка , месингана водоводна цевка , гасни цевка или централно 
греење , а не припаѓаат во електричната инсталација треба да бидат галвански поврзани за 
заштитниот вод и тоа место да се означи . 
35.Нултиот вод не смее да биде осигуруван со осигурувач ниту да се води кон прекинувач  
Неговиот отпор од разводната табла до најоддалеченото место во објектот не смее да биде 
поголем од 0.2 Ω. 
36.По завршената работа на електричните инсталации задолжително треба да се измери 
отпорот на нултиот вод и тоа со извадени осигурачи со цел да се изврши едновремена 
контрола на исправност на врските . 
37.После изведувањето на електричните инсталации мора да се изврши мерење на 
отпорот на изолација кој треба да изнесува минимум 1000Ω за секој волт од номиналниот 
напон за секој мерен дел . 
38.Мерењето на изолацијата се врши помеѓу два проводника како и меѓу проводникот и 
земјата . При мерењето треба да бидат исклучени сите потрошувачи а сите склопки-
прекинувачи да бидат вклучени . 
39.Изведувачот е должен пред почнувањето на на изведувањето на работите да го проучи 
проектот . Доколку има некои нејасни работи треба да бара појаснување од проектантот . 
40.Електричната инсталација од разводната табла до електромоторните и другите 
потрошувачи ќе може да се изведе кога ќе биде точно познато местото на приклучок на 
истите . 
41.Во проектот не смеат да се извршат никакви измени без претходна согласност на 
проектантот односно надлежниот орган , а за поголема измена и од ревизионата комисија 
која го одобрила проектот . 
42.Пред пуштање на инсталацијата во употреба или при ревизија потребно е да се 
провери дали инсталацијата е изведена спрема овој проект и МКС прописите за ваков вид 
на работа. 
Б. СЛАБОСТРУЈНА ИНСТАЛАЦИЈА 
1.Техничките мерки и услови се составен дел на проектот и како такви се задолжителни за 
изведувачот на работите. 
2.Слабострујната инсталација ќе биде изведена спрема прописите МКС кои се однесуваат 
за ваков вид објекти , спрема планот , пресметката и овие услови . 
3.При поставувањето на проводниците во цевки , сите проводници кои припаѓаат на едно 
струјно коло мораат да бидат поставени во иста цевка . 
4.Металните заштитни облоги на цевките не смеат да бидат употребени како повратни 
проводници , ниту како проводници за заземјување . 
5.Меѓусебното поврзување на водовите треба да се изведува со спојници – лемењето на 
проводниците во инсталацијата треба да се избегнува . 
6.Врзувањето и продолжувањето на проводниците смее да се врши само во разводните 
кутии , додека во цевките е забрането . 
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7.Паралелно водење на електричните водови со оџаци треба да се избегнува , а во колку 
тоа не е возможно , водовите треба да се поставуваат на околу 20 см растојание од 
оџаците  
8.При вкрстување на електричните проводници со оџаци да се постави изолација . 
9.Вкрстување и паралелно водење на проводници од телефонска инсталација и 
проводници од јака струја , треба да е под прав агол и растојанието меѓу едните и другите 
водови мора да изнесува најмалку 10 см , а каде тоа не е можно треба да се постави 
изолациона подлошка од 3 мм дебелина . 
10.Ако хоризонтално паралелно се полагаат водови за јака струја , телефон и слаба струја 
односно мал напон најпрво се положуваат водовите за јака струја на растојание 30 см од 
таваницата , 10 см над нив сигналните и 10 см над нив телефонските водови . Во секој 
случај водовите за телефон мораат да бидат на растојание барем од 20 см од енергетските 
водови.  
Разводните кутии да се поставуваат под агол од 45 степени . Проводниците за слаба 
струја треба да бидат поставени во посебни цевки со посебни разводни кутии , така што 
наполно да бидат одвоени од проводниците на јака струја . 
11.При преоѓање низ преграден ѕид помеѓу влажна и сува просторија водовите за влажни 
простории мора да се завршат во сува просторија , со прибор наменет за влажни 
простории. 
12.При преоѓање низ ѕид на водовите слични на кабел без заштитна трака тие мораат да се 
заштитат со метални цевки . 
13.Цевките од сите водови треба да се полагаат по права линија и тоа само вертикално и 
хоризонтално . Косо полагање може да се врши само во исклучителни случаи . При 
хоризонтално полагање цевките мора да имаат мал пад кон кутиите , за да не се собира 
или задржува кондензирана вода во цевките . 
14.Цевките можат да се полагаат на ѕидови и пред малтерисувањето ако се ѕидовите суви . 
15.За претходно прицврстување на цевките може да се употребува гипс , ако се цевките 
положени во постојано сува просторија . Во просториите кои се повремено влажни за 
претходно прицврстување на цевките не треба да се употребува гипс, туку цементен 
малтер или куки . 
16.Цевките мораат да имаат доволен дијаметар за лесно вовлекување на проводниците . 
Поставувањето на проводниците во цевките мора да биде изведено така што 
проводниците без тешкотии да можат да се извлекуваат и вовлекуваат . 
17.Поставувањето на разводник кутии да се врши по правило најмногу на секои 6 м. 
Спојните кутии мораат да се постават така што ќе биде овозможено лесно вовлекување и 
извлекување на проводниците . Помеѓу две кутии по правило не смее да има повеќе од 
две колена или кривини . 
18.Низ иста кутија смеат да се полагаат проводници од различни струјни кола (кругови) 
19.Телефонските проводници треба да бидат испредени во парици и од орманите на 
концентрацијата од приклучните места не смеат да се продолжуваат . Врските на 
реглетите треба да се изведат исклучиво со лемење . 
20.Телефонските микро приклучни кутии да се стават во армирани изолациони кутии со 
пречник Ф55 мм а на височина 30 см од подот . 
21.Армираните цевки во ормарите на концентрацијата и во приклучните кутии да се 
завршуваат со порцелански уводници . 
22.Телефонската инсталација да се изработи спрема МКС прописи за ваков вид 
инсталација и според упатствата за изработка на телефонски претплатнички инсталации 
на генералната дирекција на МТ . 
23.Пред почетокот на изведувањето на телевизиската инсталација треба да се измери 
јачината на ТВ сигналите на покривот од зградата . 



 

 

 

24.Антенските приклучни кутии да се стават во армирани изолациони кутии Ф55 мм а на 
височина 50 см од подот. 
25.Инсталационите цевки во ормарот со појачалата треба да се завршат со порцелански 
лули , а во приклучните кутии со порцелански уводници . 
26.Во проектот не смеат да се извршат никакви измени без претходна согласност на 
проектантот односно надлежниот орган , а за поголема измена и од ревизионата комисија 
која го одобрила проектот . 
27.Пред пуштање на инсталацијата во употреба или при ревизија потребно е да се 
провери дали инсталацијата е изведена спрема овој проект и МКС прописите за ваков вид 
на работа 
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3. ЦРТЕЖИ 
 
 
Цртежите и текстуалниот дел од фазите на проектот од овој дел се обезбедени на CD 

Rom којшто претставува интегрален дел од оваа тендерска документација  
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4. ПРЕДМЕР - ПРЕСМЕТКА 
 
Изградба на отворен дел од градски пазар Свети Николе  
 
 

р.бр. 
опис 

един. 
мера колич. 

единечна 
 цена Вкупно 

 А. Архитектура  
    1. Претходни работи         

1.1 Расчистување на терен и отстранување на 
инфраструктурна опрема и останато. паушално     

1.2 Машинско разбивање на бетонски подлоги d=15см или 
повеќе со утовар и транспорт до депонија на 5км. m2 420   

1.3 Машинско разбивање на руиниран асфалт со утовар и 
транспорт до депонија на 5км. m2 1950   

1.4 Машинско сечење на асфалт m' 52                                                                                                                             Вкупно Претходни работи:  2. Земјени работи         
2.1 Ископ на земја 3та категорија во широк откоп , 

d=45см, со машински утовар и транспорт на земја до 
депонија до 5км. 

m3 1145   

2.2 Машински ископ на земја за темели самци, 70% 
машински и 30% рачно. m3 67,5   

2.3 Ископ на земја машински (70%) и рачен (30%)  за  
темелни затеги.               m3 15,3   

2.4 Набавка, транспорт и поставување на кршен камен во 
слој од 30cm со набивање. m3 762,3   

                                                                                                                               Вкупно Земјени работи:  3. Бетонски работи         
3.1 Набавка, транспорт и вградување на бетон МБ 30 во 

темели самци  180/220 и  200/220. m3 67,5   
3.2 Набавка, транспорт и вградување на бетон МБ 30 на 

темелни затеги 40/80cm во двострана оплата, со  
вградување на анкер-кошови  . 

m3 15,3   

3.3 Набавка на  бетон и бетонирање на армирана бетонска 
плоча d=15cm, МБ 30. Заедно со мрежаста арматура 
ф9/15/15cm( сметана во армирачки работи) 

m3 330   

3.4 Набавка, транспорт и изработка на арм.бет. кошулка 
d=5см, заедно со феробетон во боја . m2 1720,0   

                                                                                                                              Вкупно Бетонски работи:  4. Браварски работи          
4.1 Набавка, транспорт и вградување на челик (според 

спецификација) кг 17334,0   
                                                                                                                          Вкупно Браварски работи:  5. Армирачки работи         
5.1 Набавка транспорт и монтажа на арматура за темели 

самци и затеги RA 400/500 - 2 (според спецификација) 
        

RA 400/500-2  кг 2099   Набавка транспорт и монтажа на MA 500/560  за 
армирано бетонска подна плоча d=15cm армирана со Q 
424 (Æ9/15/15cm)  

  
  

    

  кг 8800                                                                                                                            Вкупно Армирачки работи:  
6. Покривачки работи         
6.1 Набавка, транспорт и монтажа термоизолирачки панел 

од ребрест пластифициран лим со дебелина од 0,5мм 
со изолација од тервол, 5см.  

m2 490,3   

6.2 Набавка, транспорт и монтажа на четворослоен лексан, m2 41   



 

 

 

р.бр. 
опис 

един. 
мера колич. 

единечна 
 цена Вкупно 

бела боја се комплет со подконструкцијата за носење 
на лексанот и потребни профили и опшивки и целиот 
споен материјал. 

 6.3 Набавка транспорт и монтажа на опшивки од 
пластифициран лим со д=0.5 мм и р.ш.60 см. према 
детал 

м 105   

 6.4 Набавка транспорт и монтажа на хоризонтални олуци 
од пластифициран челичен лим  со д=0.8 мм. и р.ш. 
120 см. заедно со секундарна подконструкција од 
цевки за укрутување и носивост на олукот према детал 
вградено се комлет и изработка на штуцни 

м 55   

 6.5 Набавка транспорт и монтажа на вертикални олуци од 
пластифициран лим со димензии 15/15 см. со д=0.5 мм 
се комплет и заедно со деталот за приклучок во 
канализационата инсталација 

м 17   

                                                                                                                       Вкупно Покривачки работи:  7. Подополагачки работи         
7.1 Набавка, транспорт и изработка на пешачки патеки од 

травертин d=3 см, во комбинација на редење со три 
вида на обработка и тоа сечен по пиода, полирано за 
бордурите и гатарисан за патеката со  d=3см. Заедно со 
цементен малтер    

        

гатерисан m2 340   сечен по вода m2 260   бордури ш=20cm m' 85   7.2 Облагање на скалници со травертин, d=3см. m2 32   7.3 Набавка, транспорт и изработка на колско пешачка 
платформа од бехатон  на кој сите плочки да бидат во 
боја со d=6 см при што да се користат три бои. 
Бехатонот да се вгради исклучително со камена ризла.   

m2 221,3   

бордури од бехатон d=6см. во боја m' 77,5 
                                                                                                                    Вкупно подополагачки работи:  8. Останати работи         

8.1 Набавка на материјал, изработка, транспорт и монтажа 
на ограда од инокс цевки со правоаголен напречен 
пресек  и дебелина 3мм според детаљ. 

m' 23   

8.2 Набавка на материјал и боење со фасадна боја по избор 
на проектантот на парапетен и ограден ѕид со 
претходно китирање и глетување со надворешна глет 
маса. 

m2 52   

8.3 Набавка на материјал, изработка, транспорт и монтажа 
на тезга за пазар од поцинкувани цевки со димензии 
50/50см , 50/100см и др. Затварање и покривање  со 
еднострук ребруван лим д=6мм  според детаљ. 

бр. 100   

8.4 Изработка, транспорт и поставување на информативна 
табла (висина 120 см, широчина 170см) направена од 
ПВЦ, со сјајна боја отпорна на УВ зраци, цврсто 
поставена (залепена или обесена) на метална плоча со 
исти димензии. Металната плоча е поставена на два 
метални столба кои се со бетонски фундаменти. 
Висината на поставување на таблата да е во зависност 
од условите на теренот. Содржина на исписот на 
таблата согласно правилата за визибилност на проекти 
финансирани од ЕУ грант. (Се поставува една табла за 
време на изведба на објект, а потоа трајна 
информативна табла 

бр. 2   

                                                                                                                            Вкупно останати работи:    
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р.бр. 
опис 

един. 
мера колич. 

единечна 
 цена Вкупно 

                                                                                                                       Вкупно А - Архитектура (1-8)   
Б.Атмосферска канализација   
I. Претходни работи         
1,1 Геодетско обележување и исколчување на трасата на 

канализациите  m 210,0 
   

1,2 
Утовар и транспорт со камиони  на градежен шут до 
депонија на далечина до 3км m³ 18,0 

                                                                                                                                                             Вкупно I. 
 II. Земјани работи     2.1 Машински широк ископ на земја 3 и 4-та категорија ( 

70%)  
   со длабочина до 2м m3 198,45 

  2.2 Рачен ископ на земја 3 и 4 та категорија  ( 30%) 
    со длабочина до 2м m3 85,05 

  2.3 Подградување на ров m2 840,00 
  2.4 Рачно планирање на дното на ровот со земја од 

ископот                     m2 199,50 
  2.5  Набавка и вградување на слој од ситен песок или 

ровка земја од ископаната земја со дебелина од 10 см.                                       m3 29,93 
  2.6 Набавка, транспорт и поставување на предупредувачка 

трака на 30cm над цевката. m 210,00 
  2.7 Затрупување на ровот , тесен и широк ископ со 

набивање во слоеви  од 20-30см со локален 
матријал.Количина земана од предмер на земјаните 
маси со одбиена кубатура на песок и цевки. m3 246,98 

  2.8 Утовар и транспорт на вишокот ископан материјал со 
камиони на далечина  до 1км. (со коефициент на 
растреситост 15%) m3 42,00 

                                                                                                                                                         Вкупно II.  
 III. Moнтажни работи         

3.1 Набавка транспорт и монтажа на полипропиленски   
(PP-HM) канализациони коругирани двослојни цевки 
класа SN8 со внатрешен чист отвор произведени и 
монтирани согласно стандарди   ISO EN 9969   и   prEN 
13476-3 кои се споени so PP-HM муфови   
 DN  250 mm.  SN-8 m 125,0 

   DN  315 mm.  SN-8 m 85,0 
                                                                                                                                                      Вкупно III.  

 IV. Објекти на трасата         
4.1 Набавка, транспорт и монтажа  на канализациони 

зајакнати PE (полиетиленски) монтажни шахти 
направени по ротомолдинг технологија согласно 
стандард  prEN 13598-2  со просечна висина од 1.8 м., 
и внатрешен дијаметар ID1000мм. бр. 5,0 

  4.2 Набавка, транспорт и монтажа  на капак - тежок тип 
(400kN).  бр. 5,0 

  4.3 Набавка, транспорт изработка и монтажа на армирано 
бетонски хоризонтални сливници-таложници 
изработени од бетон  МБ 30 армирани со мрежаста 
арматура со полиња 10/10 см и ф6 мм со димензии на 
чист отвор 23/20-50 см и зидови со д=10см, заедно со 
изработка и монтажа на метална решетка со винкли 5/5 
и флах 5/50 мм со решетки на растојание од 20 мм. на 
ребрата, минизирано и фарбано према даден детал м' 103,0 

  4.4 Набавка на материјалот транспорт и вградување на 
надворешни сливници 50/50 см.од лиено железо се бр 5,0 

  



 

 

 

р.бр. 
опис 

един. 
мера колич. 

единечна 
 цена Вкупно 

комплет до приклучок на хоризонталната канализација  
                                                                                                                                                        Вкупно IV. 

 V. Бетонски и армиранобетонски работи   
5.1 Спремање и вградување на бетон МБ30 со адитив за 

водонепропусност  и арматура за горна плоча во која 
ке се вградуваат капаците дебелина на горната плоча 
да биде 20см, и димензии во основа 1,2 х 1,2м m3 1,4 

  5.2 Набавка на материјалот транспорт и изработка на 
сливник за вертикали на олуци кои имаат 
димензии150/150 мм. изработен од корундирана цевка 
DN250 мм. заварена за хоризонталниот дел од 
канализационата цевка заедно со  метален капак д=5 
мм.со двострана штуцна висока 100 мм. за влез на 
олукот и канализационата цевка се комплет 
минизирано и фарбано према приложен детал  бр 4,0 

                                                                                                                                                        Вкупно V.  
                                                                                           Вкупно Б - Атмосферска канализација (I-V) 
   В.Фекална канализација   

I. Претходни работи         
1.1 Геодетско обележување и исколчување на  трасата од 

канализациите m' 145,00 
  1.2 Сечење  на асфалтна конструкција заедно со товарање 

во камиони и депонирање во депонија за градежен шут 
што ќе ја одреди надзорниот орган на оддалеченост до 
5км. m² 145,00 

                                                                                                                                                             Вкупно I  
 II. Земјани работи         

2.1 Машински широк ископ на земја 3 и 4-та категорија ( 
70%)         
со длабочина до 2м m3 164,50 

  2.2 Рачен ископ на земја 3 и 4 та категорија  ( 30%)      
  со длабочина до 2м m3 70,50 
  2.3 Подградување на ров m2 580,00 
  2.4 Рачно планирање на дното на ровот со земја од 

ископот                     m2 137,75 
  2.5  Набавка и вградување на слој од ситен песок или 

ровка земја од ископаната земја со дебелина од 10 см.                                       m3 20,66 
  2.6 Набавка, транспорт и поставување на предупредувачка 

трака на 30cm над цевката. m 145,00 
  2.7 Затрупување на ровот , тесен и широк ископ со 

набивање во слоеви  од 20-30см со локален 
матријал.Количина земана од предмер на земјаните 
маси со одбиена кубатура на песок и цевки. m3 209,78 

  2.8 Утовар и транспорт на вишокот ископан материјал со 
камиони на далечина  до 1км. (со коефициент на 
растреситост 15%) m3 29,00 

                                                                                                                                                          Вкупно II.  
 III. Монтажни работи         

3.1 Набавка, транспорт и монтажа на полипропиленски  
(PP-HM) канализациони коругирани двослојни цевки 
класа SN 8 со внатрешен чист отвор произведени и 
монтирани согласно стандарди  ISO EN 9969   и   prEN 
13476-3 кои се споени со PP-HM муфови   
 DN  250 mm.  SN-8 m 145,00 

  3.2 Испитување на изведената линија и целиот споен 
материјал под соодветен притисок, според стандардна m 145,00 
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методологија на тестирање. 
                                                                                                                                                        Вкупно III.  

 IV. Објекти на трасата         
4.1 Набавка, транспорт и монтажа  на канализациони 

зајакнати ПЕ (полиетиленски) монтажни шахти 
направени по ротомолдинг технологија согласно 
стандард  prEN 13598-2  со просечна висина од 2,0m, и 
внатрешен дијаметар ID1000mm. бр. 8,00 

  4.2 Набавка, транспорт и монтажа  на капак - тежок тип 
(400кН). бр. 8,00 

                                                                                                                                                          Вкупно IV.  
 V. Бетонски и армиранобетонски работи   

5.1 Спремање и вградување на бетон МБ30 со адитив за 
водонепропусност  и арматура за горна  плоча во која 
ке се вградуваат капаците, дебелина на горната плоча 
да биде 20см, и димензии во основа  1,2х1,2м m3 2,30 

                                                                                                                                                            Вкупно V.  
 VI. Останати работи         

6.1 Изработка на проект на изведена состојба - ако има 
отстапувања од Основниот проект (цена по km).  км 0,15 

                                                                                                                                                          Вкупно VI.  
                                                                                                  Вкупно В - Фекална канализација (I-VI) 
  Г. Противпожарен водовод  

I. Претходни работи         
1.1 Геодетско обележување и исколчување на  трасата од 

водоводот m 240,00 
                                                                                                                                                        Вкупно I. 

 II. Земјани работи 
 2.1 Ископ на ров во земја III и IV категорија со широчина 

од 100cm до длабочина од 0,0-2,0m. Во позицијата да 
се предвиди и подградување на ровот од двете страни. m³ 360,00     
Рачно 10% m³ 36,00 

  Машински 90% 
 

324,00 
  2.2 Рачно планирање на дното на ровот со земја од 

ископот                     m2 240,00 
  2.3 Набавка и вградување на слој од ситен песок или ровка 

земја од ископаната земја со дебелина од 10 см.   m3 36,00 
  2.4 Набавка, транспорт и поставување на предупредувачка 

трака на 30cm над цевката. m 240,00 
  2.5 Затрупување на ровот, тесен и широк ископ со 

набивање во слоеви  од 20-30см со локален матeријал. 
Количина земена од предмер на земјаните маси со 
одбиена кубатура на песок,цевки. (тампонот и 
постелката се пресметани во сообраќајно решение и не 
влегуваат во пресметките) m3 320,70 

  2.6 Утовар и транспорт на вишокот ископан материјал со 
камиони на далечина  до 1km. (со коефициент на 
растреситост 15%) m3 45,19 

                                                                                                                                                          Вкупно II. 
 III. Moнтажни работи         

3.1 Набавка на материјал, транспорт и изработка на 
приклучок на градска водоводна мрежа  Æ 250 PVC со 
PE 100-RS  OD110mm .  Jazel 1         

  TР парче 250/100 бр. 1,00 
    PZ 100 бр. 1,00 
    PZ 250 бр. 1,00 
  



 

 

 

р.бр. 
опис 

един. 
мера колич. 

единечна 
 цена Вкупно 

  EKS 250 бр. 2,00 
    AF + MF DN110 бр. 1,00 
    MDP 100 бр. 1,00 
   3.2 Набавка, транспорт и монтажа на цевки PE 100 - RC  

со челно заварување (стандард: DWGV - PAS 1075) 
заедно со потребните фитинзи. 

  
      

 OD110mm PN10 m 240,00 
                                                                                                                                                      Вкупно III. 

 IV. Останати работи        
4.1 Набавка, транспорт и монтажа на надземен пожарен 

хидрант според EN 14384/EN 1074-6, 2 и 1. Конекција 
со цевната мрежа преку прирабница според EN 1092-2 
PN 10/16. Хидрантската глава и телото да се 
изработени од дуктилно железо GJS-400-15 (GGG-40). 
Приклучокот и главата на хидрантот од дуктилно 
железо со епоксидна заштита и GSK сертификат, 
целосно внатрешно вулканизиран со EPDM – гума, 
приклучоци 1xB + 2xC. Телото на хидрантот да е 
заштитено со цевка од нерѓосувачки челик (W Nr. 
1.4301). Техниката на заптивање да овозможува 
самочистење на заптивната површина. Хидрантската 
глава да може да ротира за 360 степени и да се 
фиксира во саканата позиција. Самодренирачки со 
заштита од истекување на вода при удар и 
прекршување на надземниот дел од хидрантот. Атест 
за прекршување на надземниот дел на хидрантот. 
Хидрауличко тестирање според : EN 1074-1 и 2 / EN 
12266. Одобрен за вода за пиење.  парче 2,00 

  4.2 Набавка транспорт и монтажа на ормар за 
противпожарни црева заедно со млазници се комплет 
со испитување. Комплетот да содржи две црева по 15м парче 2 

                                                                                                                                                        Вкупно IV. 
                                                                                               Вкупно Г - Противпожарен водовод (I-IV) 
   Д.Санитарен Водовод      

1.1 Геодетско обележување и исколчување на трасата од 
канализацијата. m' 160 

  1.2 Ископ на земја III категорија 70% машински и 30% 
рачно, за каналски ров со ширина од 0,8м и длабочина 
до 1.3м (поради заштита од замрзнување), со отфрлање 
на ископаниот материјал на растојание 0,6м од работ 
на ровот. m 166,4 

  1.3 Сечење на асфалтна подлога, и ископ на подлогата 
д=20 см. заедно со товарење во камиони и депонирање 
во депонија за градежен шут што ќе ја одреди 
надзорниот орган на оддалеченост до 5км, со повторно 
асфалтирање на површина со Д=9 см. заедно со 
тампонирање на туцаник д=20 см со набивање под 
асфалтираниот слој m2 15 

  1.4 Набавка, транспорт и вградување на песок во слоеви 
од по 10см под цевките и 10см 
над цевките, со набивање, а поради механичка 
заштита. m³ 40,0 

  1.5 Затрупување на каналски ров со ископаниот материјал, 
пробран со набивање во слоеви 
од по 15-20см. m³ 113,6 

  1.6 Утовар и транспорт на вишокот од ископаниот 
материјал со истовар или евентуално распостилање. m³ 52,8 
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                                                                                                                                                         Вкупно I 
 II. Шахта за приклучок на градски водовод 

  Градежни работи         
2.1 Машински ископ на земја од 3та и 4та категорија 

според детал m3 12,5 
  2.2 Спремање и вградување на мршав бетон МБ10 под 

долна плоча со дебелина од d=15cm m3 0,86 
  2.3 Спремање и вградување на бетон МБ30 со адитив за 

водонепропусност m3 4,50 
  2.4 Спремање и вградување на бетон МБ10 за  потпора за 

фасонерија. m3 0,80 
  2.5 Набавка, транспорт и монтажа  на квадратен капак од 

нодуларен лив со носивост од 400kN со чист отвор 
60х60см бр. 1,00 

  2.6 Набавка, транспорт, сечење, виткање и вградување на 
арматура Q335 cm, двострано во двата правци кг 154,77 

  2.7 Набавка, транспорт и монтажа на фасонски парчиња 
од нодуларен лив, заштитени со еко-епоксиден слој          

2.7,1 Т парче  DN 100  бр 1,00 
  2.7,2 PZ 100 бр 1,00 
  2.7,3 PZ 80 бр 1,00 
  2.7,4 EKS 80 бр 1,00 
  2.7,5 AF + MF DN 110 бр 1,00 
  2.7,6 MDP 100 бр 1,00 
  2.7,7 MDP 80 бр 1,00 
  2.7,8 R 100/50 бр 1,00 
  2.7,9 Т парче  DN 100 /50 бр 1,00 
  2.7,10 PZ 50 бр 1,00 
  2.7,11 Q 50 бр 1,00 
  2.7,12 водомер 2'' бр 1,00 
  2.7,13 Филтер за прифаќање нечистотии  DN50 (2'')  бр 1,00 
  2.7,14 AF + MF DN 50 бр 1,00 
  2.7,15 Набавка, транспорт и вградување на скалници бр 4,00 
                                                                                              Вкупно II (за шахта за комбиниран водомер)                      

3. Водоинсталатерски работи         
3.1 Набавка транспорт и монтажа на полиетиленски цевки, 

положени во ров во земја . Во цената да влезат и сите 
потребни фитинзи што влегуваат на 1м' цевка и 
испитувањето дезизинфекција на цевките  под 
притисок.         

  PE DN 32 m' 101 
    PE DN 63 m' 55 
  3.2 Набавка транспорт и вградување на баштански 

хидранти се комплет од 1'' со капак и тело од лиено 
железо заедно со славина и приклучна фасонерија 

  
    

1" бр. 2 
                                                                                                          Вкупно III. 

  Вкупно Д - Санитарен Водовод (I-III) 
   Ѓ. Електрика   

I. Општи работи         
  По  овој  предмер  и  пресметка  е  предвидено  

комплетна 
испорака на сиот потребен материјал, заведен во 
позициите и сиот останат неспецифициран материјал, 
а кој што е потребен за потполна изработка и изградба 
со поврзување, испитување и пуштање во исправна 
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работа со доставување на  сите  атести,  према  
важечките  прописи.  Материјалот  кој  што  се 
употребува треба да биде квалитетен и да одговара на 
важечките   стандарди   и  прописи   Напомена:  За 
целокупната предвидена електрична опрема  важи  или 
“слична  “ Предмерот   е  комплементарен  со набавка 
и изработка на дадените позиции. 

II. Земјено-бетонски работи         
1. Ископ на ров со димензии 40х80 за полагање на 

кабел со затрупување и набивање на земјата во 
слоеви. 

м 30   

2. Ископ на земја за фундамент за канделабри со 
димензии 1х1х1.2м со отстранување на вишокот земја. 

м3 4,8   

3. Шаловање и бетонирање на фундамент за канделабри 
и поставување на ПВЦ цефка Ф50 за протнување на 
доводен кабел и поставување на анкер плочи. 

м3 4,8   

                                                                                                                                                         Вкупно II.  
III. Електро-монтажни работи       
1. Испорака и полагање на доводен кабел тип PP00A-

4х16mm2 за напојување на разводната табла, положен 
во претходно ископан земјен ров и поставен во 
пластично гибливо црево ф30 мм. 

 
м 

 
30 

  

2. Испорака и полагање на ПВЦ трака „Опасно по 
живот“ над положениот кабел во претходно ископан 
земјен ров . 

 
м 

 
110 

  

3. Испорака и полагање на доводен кабел тип PP00-5х4 
mm2 за поврзување на канделабрите со ГРТ, положен 
во претходно ископан земјен ров и поставен во 
пластично гибливо црево ф30мм. 

м 100   

4. Испорака и полагање на поцинкувана железна лента 
Fe-Zn 25x4 mm2 

кгр 70   

5. Унакрсни спојки  лента-лента бр. 12 
  6. Испорака и полагање на  кабел тип PP00-3х2.5 mm2 за 

напојување на подните светилки и лед рефлектори, 
положен во заштитно пластично гибливо црево ф30мм. 

м 300   

7. Набавка, испорака, изправување, монтажа и 
поврзување на декоративни канделабри со висина 8 м 
комплет со лед светилка 100 W 

бр. 4   

8. Набавка, испорака,  монтажа и поврзување на нискo 
улично осветлување, 24 VDC,3-5 W 

бр. 36   

9. Набавка, испорака,  монтажа и поврзување на  
светилки со лед сијалица за обележување на влез, 24 
VDC,15 W 

бр. 2   

 
 
10. 

Набавка, испорака,  монтажа и поврзување на  висечки 
лед светилки монтирани на ѓелезна конструкција, 
220V,30 W 

 
 

бр. 

 
 

36 

  

                                                                                                                                                        Вкупно III.  
IV. Рaзводна табла         
1. Испорака  и  монтажа  на  ормар за разводна табла, 

надградна за надворешна монтажа IP54, изработен од 
двојно декапиран лим, целосно затворен од предна 
страна со капаци-маски и врата. Резервен  простор  од 
20% за вградување  на додатна опрема со димензии 
1500х1000х300 

бр 1   

2. АS склопка 40А/3P3D бр 1   
3. Автоматски осигурач трополен B16A/3p+N,6kA бр 5   
4. Автоматски осигурач B16A/1p+N,6kA бр 2   
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5. Автоматски осигурач B10A/1p+N,6kA бр 1   
6. Напојување 220AC/24DC 20A бр 1   
7. Фото Реле 220В,10А 0,01lux бр 1   
8. Склопки 3p+NO/16A/220V бр 4   
9. гребенаст прекидач -4G 10-90U, бр 1   
10. Собирнички систем (L1, L2, L3, PE, N) бр 1   
 
11. 

Друг   ситен неспецифициран   материјал   
(клеми,шини, шрафови, стеги и сл. ) 

паушал 1   

 
 
12. 

Испитување од производителот  и  овластена 
компанија  и предавање со издавање атест за извршено   
испитување на Разводнaтa таблa со давање на атести  и 
потврда на функционалноста   . За се комплет се плаќа 
од паушал 

 
 

паушал 

 
 

1 

  

                                                                                                                                                        Вкупно IV.  
                                                                                                                       Вкупно Ѓ - Електрика (II-IV)  
      РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
Р. 
Бр. Опис на предвидените работи   
А. Aрхитектура 

 Б. Атмосферска  канализација 
 В. Фекална канализација 
 Г. Противпожарен водовод 
 Д. Санитарен водовод 
 Ѓ. Електрика 
 ВКУПНО: 
 



 1-1 

Табела 1. План за намалување на влијанието врз животната средина 
 

План со мерки за превенција и ублажување на негативните влијанија врз животна средина од проектните активности 
Потенцијално влијание Степен на 

влијание 
Олеснителни мерки кои се предлагаат Одговорно лице 

Проектна активност: подготвителни активности за доградба и надградба на Градски пазар во град Свети Николе, во Општина Свети Николе 
Потенцијален ризик по 
здравјето и безбедноста на 
работниците: 
• Небезбедно уредување 

на градилиштето;  
• Непочитување на  

мерките за заштита на 
безбедноста и здравјето 
приработа во рамките на 
градилиштето, 

• Недоволно обучен и 
стручен кадар     

Локално/ во 
рамките на 
Пазарот во 
Свети Николе  
Краткорочно за 
време на 
изградбата на 
пазарот  
 
Значајност - 
голема 

Обезбедување на информации за типот и времетраењето на проектните активности  
 Подготовка на Известување/Соопштение за локалното население во општината преку општинската веб страница 

(http://svetinikole.gov.mk/) и  општинската табла и да го објави  преку локалните медиуми (ТВ Свет, Радио Свети Николе), 
Активности при обележувањето на градежната локација:  
 Почитување и примена на законските барања за здравје и безбедност на работниците и примена на Добра градежна 

практика за времетраење на градежните активности вклучувајќи: 
• Соодветно обележување на проектната  локација и поставување на ленти и знаци за предупредување 
• Задолжително поставување на Информациона Табла на проектната локација со генерални податоци за 

проектот, Изведувачот и Надзорниот инженер; 
• Не е дозволен влез за невработени лица во рамките на градежната локација, 
• Целосната градежна механизација и опрема треба да биде ракувана само од страна на искусен и обучен кадар 

со цел намалување на ризикот од несреќи; 
• Задолжително користење на заштитна опрема од страна на работниците 
• Постојано присуство на противпожарни уреди со во случај на пожар или други оштетувања е задолжително; 
• Сите работници мора да бидат запознаени со опасностите од пожар и мора да ги применуваат мерките за 

заштита од пожари и треба да бидат оспособени за ракување со противпожарни апарати, хидранти и други уреди кои 
се користат за гасење пожари; 

• Изведувач  
• Надзор 
• Овластени 

лица од 
општината 
(Комунален 
Инспектор и 
Инспектор за 
животна 
средина) 

 

Проектна активност: Доградба и надградба на Градски пазар во град Свети Николе, во Општина Свети Николе 
Влијание врз квалитетот 
на воздухот во рамките на 
градилиштето како 
резултат работењето на  
градежната механизација, 
алати и опрема (емисија на 
гасови со честички од 
прашина и емисии на 
издувни гасови) 

Локално/ во 
близина на 
пазарот во 
Свети Николе  
Краткорочно/ 
Значајност - 
голема 

• Возилата и градежните машини треба добро да се одржуваат и да бидат во согласност со релевантните 
стандарди за емисија на гасови; 

• Градилиштето  и тркалата на градежната опрема треба да се попрскуваат со вода со цел спречување на емисии 
на прашина; 

• Градежните материјали треба да се чуваат покриени на соодветни места за да се намали дистрибуцијата на  
прашина;  

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

• Материјалот којшто се транспортира со возила, а кој емитува прашина треба да биде покриен; 
• Во случај на појава на прашина на работниците да користат заштитни маски. 

• Изведувач   
• Надзор 
 

Зголемено ниво на бучава и 
вибрации при употребата 

Локално/ во 
близина на 

• Локација каде што ќе се спроведува проектот припаѓа на подрачје со III степен на заштита од бучава (мешано 
подрачје) каде граничните вредности изнесуваат 55dBA за ноќниот период и 60dBA за ден и  навечер; 

• Изведувач   

http://svetinikole.gov.mk/
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Потенцијално влијание Степен на 
влијание 

Олеснителни мерки кои се предлагаат Одговорно лице 

на градежната 
механизација во рамките 
на градилиштето 

пазарот во 
Свети Николе 
Краткорочно/ 
Значајност – 
средна  

• Нивото на бучава не треба да го надминува дозволеното ниво согласно постоечките закони; 
• Проектните активности да се изведуваат од  7.00  до 19.00 часот (забрането е изведување на градежните 

активности за време на ноќта);  
• Работниците треба да бидат снабдени со заштитни уреди за ушите (чепови и/или тампони за уши)  

• Надзор 

Потенцијални негативни 
влијанија врз животната 
средина, речните корита  и 
здравјето може да се јават 
како резултат на создавање 
на различни видови на 
отпад 
-Несоодветно постапување 
со отпадот и ненавремено 
собирање и транспорт на 
отпад 
-Депонирање на 
генерираните фракции на 
отпад во близина на 
Горобинска река 
(Светиниколска Река)   

Локално/ во 
близина на 
градежната 
локација  и 
речното корито 
Горобинска 
река 
(Светиниколска 
Река)   
Краткорочно/ 
Значајност – 
голема  

• Идентификување на различните фракции на отпад на генерирани во рамките на градилиштето (отпад од 
градење и рушење, ископана земја и комунален отпад.) 

• Класификација на отпадот според националната Листа на отпад (Службен весник бр.100/05)  
• Главниот отпад ќе биде класифициран според Поглавјето за отпад 17 „Шут од градење и рушење (мешани 

материјали од градење и рушење - 17 09 04, железо и челик- 17 04 05, ископана земја- 
• 17 05 06),  
• Може да се најде мала количина на цврст комунален  отпад (храна, пијалаци) класифициран според Поглавјето 

за отпад 20„Комунален отпад“ 
• Генерираниот отпад треба правилно да се селектира и привремено  да се складира на определени локации се до 

негов финален транспорт  од овластено претпријатие; 
• Транспорт и конечно депонирање на комуналниот и инертниот отпадот се врши од страна на ЈКП „Комуналец“ 

од Свети Николе  на  депонијата во близина на браната „Мавровица“. 
• Водење на записи за видовите и количините на генериран отпад во рамките на градилиштето и записи за 

предаден отпад, 
• Покривање на отпадот при негов транспортот за да се избегне  ненамерно испуштање на отпад по 

транспортните патишта,  
• Забрането е фрлање/депонирање на генерираниот отпад во близина на речниот тек на Горобинска река 

(Светиниколска Река),   
• Редовно превземање на генерираниот комунален и инертен отпад од страна на ЈКП „Комуналец“ од Свети 

Николе 

• Изведувач   
• Надзор 
• Градоначални

к на Општина  
Свети Николе 
и 

• ЈКП 
„Комуналец“ 
од Свети 
Николе  

Оперативна фаза:  Не се очекуваат негативни влијанија врз животната средина во оперативната фаза на проектот 
• Генерирање на отпад од Поглавје 20 – отпад од пазари со шифра 20 03 02 и негово редовно собирање и одведување,   
• Редовно празнење на контејнерите од страна на ЈКП „Комуналец“ од Свети Николе, 
• Потпишување на Договор со овластени собирачи на специјални типови на отпад, 
• Почитување на температурниот режим и условите за продавање на прехранбените производи.  

 
 
 



 

 

 

Табела 2. Мониторинг план  
 

План за следење на спроведувањето на мерките за ублажување на негативните влијанија врз животната средина од проектните 
активности 

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 Одговорност 
Изградба Работа Конструктивна фаза 

на проектот  
Оперативна 
фаза на 
проектот 

Проектна активност: Подготвителни активности/Расчистување и обележување на градежната локација за доградба и надградба на Градски пазар во град Свети Николе, во Општина 
Свети Николе 
Примена на мерките за 
безбедност и здравје на 
работниците во 
согласност со 
националното 
законодавство за здравје и 
безбедност при работа  

Околу градежната 
локација (пазар во 
Свети Николе) 

Визуелни проверки 
и известување на 
одговорните лица 
од Општина Свети 
Николе 

При самиот почетокот на 
градежните активности 
(првиот ден)  

Да се спречи потенцијален  
ризик по здравјето и 
безбедноста на 
работниците (механички 
повреди) 

  Изведувач - Понудувач  
 
Надзор 
Инспектор за животна 
средина 

 

Проектна активност: Доградба и надградба на Градски пазар во град Свети Николе, во Општина Свети Николе 
Можни емисии во 
воздухот (емисии на 
прашина и издувни 
гасови) од работењето 
градежната механизација 

Околу 
предметната 
локација за 
изградба на Зелен 
Пазар 

Мониторинг на 
емисиите на 
прашина и издувни 
гасови со 
калибрирана мерна 
опрема за таа 
намена 

Фреквенцијата на 
мерењата ќе се 
изведуваат на начин 
пропишан националната 
законска регулатива 

За да се утврди дали 
нивото на емисии во 
воздухот се во согласност 
со националните 
пропишани гранични 
вредности  

  Изведувач – Понудувач  
Мерења на емисиите во 
воздухот треба да ги 
изврши акредитирана 
лабораторија 
ангажирана од страна 
на Изведувачот    

 

Ниво на бучава Во непосредна 
близина на 
градилиштето  
 

Набљудување на 
нивото на бучава 
dB (А) со соодветна 
опрема  

Редовно, во текот на 
градежните активности, 
преку посети на 
градежната локација, во 
согласност со 
националната законска 
регулатива 

За да се утврди дали 
нивото на бучава е над/под 
дозволеното ниво на 
бучава подрачје со III 
степен на заштита од 
бучава 

  Изведувач – Понудувач  
Компанија овластена да 
врши мерења на нивото 
на бучава ангажирана 
од страна на 
Изведувачот    

 

Редовно превземање на 
генерираниот отпад во 
рамките на градилиштата 

Во близина на 
градежната 
локација  

Визуелни проверки 
на локацијата, 
преглед на записи 
за генерираниот 
отпад и записи за 
количини на 

За време на 
конструктивната фаза на 
проектот  

Да се избегне депонирање 
на генерираниот отпад  

  Изведувач - Понудувач  
Надзор 
Инспектор за 
комунални работи од 
општината 
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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 Одговорност 
Изградба Работа Конструктивна фаза 

на проектот  
Оперативна 
фаза на 
проектот 

предаден отпад 
Пополнет Годишен 
извештај за собирање, 
транспорт и  депонирање 
на отпадот  
 

Администрацијата 
на локалната 
самоуправа 

Преглед на 
документација  – 
Листа за 
идентификување на 
отпадот 

По завршување на 
собирањето, транспортот 
и привременото и 
конечното депонирање 
на  отпадот 

За да се подобри 
постапувањето со отпадот 
на локално и државно ниво 
За усогласување со 
националните правни 
барања 

  Градоначалник на 
Општина  Свети 
Николе/ 
 
ЈКП „Комуналец“ од 
Свети Николе 

 

Депонирање на генериран 
отпад во непосредна 
близина на речното 
корито на Горобинска 
река (Светиниколска Река)   

Непосредно до 
речното корито на  
Горобинска река 
(Светиниколска 
Река)  во близина 
на градежната 
локација  

Визуелни проверки 
на речното корито   

За време на градежните 
активности (еднаш 
неделно) 

За да се обезбеди добар 
еколошки статус на 
речното корито и  да се 
спречи дополнително 
загадување  на водата 

  Изведувач - Понудувач  
Надзор 
 

 

Оперативна фаза на Градски пазар во град Свети Николе, во Општина Свети Николе 
Редовно одржување и 
празнење на поставените 
контејнери за потребите 
на Пазар 

Во близина на 
Пазарот/ на 
местото каде што 
се поставени 
контејнерите   

Визуелен преглед 
на контејнерите за 
отпад  

Редовен мониторинг 
(еднаш месечно) 
согласно националното 
законодавство за 
управување со отпад или 
по пријава на граѓаните  

Да се исполнат 
националните барања за 
управување со отпад и да 
се редуцираат негативните 
влијанија врз животната 
средина и здравјето на 
луѓето  и да се намали 
миризбата  

   Комунален 
инспектор,  
 
Инспектор за 
животна 
средина 
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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). 
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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 Заемопримачот 
забранува трговски односи со таа земја; или  

(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 на Работите, Постројките и 
Материјалите; 

(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 



Сегмент VIII – Општи услови од договорот 3-11 

 

 

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 одговорен за проектирање на 
Подготвителните работи.  

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 под-
клаузула 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 

активност од Работите. 

30. Состаноци на 
раководството 

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 под-
клаузула  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  

39.1 Кога Динамичкиот план ќе биде ажуриран, Изведувачот ќе 
достави до менаџерот на проектот ажурирана пресметка за проток 
на парични средства.  

40. Потврди за 
исплата  

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 под-
клаузула 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 
работа и  
одржување  
 

56.1 Доколку се потребни цртежи на изведена состојба и/или 
оперативни и прирачници за одржување, Изведувачот ќе ги 
обезбеди истите до денот утврден во ПУД. 

56.2 Доколку Изведувачот не ги обезбеди цртежите и/или 
прирачниците до денот утврден во ПУД согласно ОУД под-
клаузула 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) 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: 

                                                 
19 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. 
20 „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.  

21 „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. 

22  „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. 

23 „Страна” се однесува на учесник во постапката за набавка или во извршувањето на договорот. 
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(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 

                                                 
24 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.  

25 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) Работодавач е Општина Свети Николе 
ОУД 1.1 (v) Предвидениот датум на завршување за целосната работа ќе биде 

31.12.2018 година 

ОУД 1.1 (y) Менаџер на проектот е : Дарко Јованов 

ОУД 1.1 (аа) Со овој под-проект се предвидува: Изградба на отворен дел на градски 
пазар Свети Николе 

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 отворен дел на градски 
пазар Свети Николе 

ОУД 2.2 Завршување по сегменти: Нема примена 

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 
Договорот 20.000,00 ЕУР;  

(d) за лична повреда или смрт:  

i. на вработени на Изведувачот: 25.000,00 ЕУР 
ii. на други лица:  25.000,00 ЕУР 

ОУД 14.1 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 
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потпишувањето на договорот. 

ОУД 23.1 & 
ОУД 23.2 

Надлежна институција за именување на Пресудувач: Општина Свети 
Николе.  

ОУД 24.3 Надоместок по ден и дополнителни трошоци кои ќе му се исплатат на 
Пресудувачот: 1.500,00 МKD 

ОУД 24.4 Институција чии што процедури за арбитража ќе се користат: во 
согласност со националната легислатива  

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 
добивањето на банкарската гаранција. 

ОУД 50.1 Износот на Гаранцијата за извршување на договорот е:  

(a) Банкарска гаранција: 10%. 

Д. Завршување на договорот 
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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%. 



 3-31 

 

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. 
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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: 

 Потпишан 
од: 

 

за и во име на Работодавачот за и во име на Изведувачот 

во 
присуство 

на: 

 во 
присуство 

на: 

 

Сведок, Име, Потпис, Адреса, Датум 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  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. 

2 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-75-18  
 

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 отворен 
дел на градски пазар Свети Николе 
 
3.Општина Свети Николе ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат 
запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат: Изградба на отворен дел на 
градски пазар Свети Николе 
 
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 07:30 до 15:30: 

Адреса: ул. "Плоштад Илинден" бр.12 

Град: Свети Николе 

Поштенски број: 2220 

Држава: Република Македонија  

Телефон: +389 (32) 444 169 

Факс:      +389 (32) 444 169 

Електронска адреса: info@svetinikole.gov.mk 

6.Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат 
заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена 
погоре и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе 
биде преку ПП 50 образец, на следнава сметка: 
Банка: Народна банка на Република Македонија 
Број на сметка: 100000000063095 
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Буџетска корисничка сметка: 763014076263010 
Приходно конто: 724125 
Програма: 00 
 

7.Тендерската документација може да се добие директно од Општина Свети Николе со 
поднесување на писмено барање и приложување на доказа за уплата за подигање на 
тендерска документација или по електронска пошта. 
 
Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се 
добие директно од Општина Свети Николе 
 
8.Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 23.07.2018 година, до 12:00 
часот.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 23.07.2018 год. 
 
9.       Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 450.000,00 МКД.  

10.     Адреса: ул. "Плоштад Илинден" бр.12 

          Град: Свети Николе     

          Поштенски број: 2220 

          Архива 

          Држава: Република Македонија 

 

 
 


	99TА. Општо99T 5
	99T1.99T 99TОпис на понудата99T 5
	99T2.99T 99TИзвор на средства99T 5
	99T3.99T 99TПостапки на измама и корупција99T 5
	99T4.99T 99TКвалификувани понудувачи99T 6
	99T5.99T 99TПрифатливи материјали, опрема и услуги99T 8

	99TБ. Содржина на тендерската документација99T 9
	99T6.99T 99TСегменти на тендерската документација99T 9
	99T7.99T 99TПојаснување на тендерската документација, посета на локацијата, состанок пред поднесувањето на понудите99T 9
	99T8.99T 99TИзмена на тендерската документација99T 10

	99TВ. Изготвување на понуди99T 11
	99T9.99T 99TТрошок за поднесување на понудата99T 11
	99T10.99T 99TЈазик на понудата99T 11
	99T11.99T 99TДокументи опфатени во понудата99T 11
	99T12.99T 99TПисмо со понуда и распореди99T 12
	99T13.99T 99TАлтернативни понуди99T 12
	99T14.99T 99TЦени во понудата и попусти99T 13
	99T15.99T 99TВалути на понудата и плаќање99T 14
	99T16.99T 99TДокументи од кои се состои техничката понуда99T 14
	99T17.99T 99TДокументи со кои се утврдуваат квалификациите на понудувачот99T 14
	99T18.99T 99TПериод на валидност на понудата99T 14
	99T19.99T 99TГаранција на понудата99T 15
	99T20.99T 99TФормат и потпишување на понудата99T 17

	99TГ. Поднесување и отворање на понудите99T 17
	99T21.99T 99TСтавање печат и обележување на понудите99T 17
	99T22.99T 99TКраен рок за поднесување понуди99T 18
	99T23.99T 99TЗадоцнети понуди99T 18
	99T24.99T 99TПовлекување, замена и модификација на понуди99T 18
	99T25.99T 99TОтворање на понуди99T 19

	99TД. Евалуација и споредба на понуди99T 20
	99T26.99T 99TДоверливост99T 20
	99T27.99T 99TПојаснување на понуди99T 21
	99T28.99T 99TДевијации, ограничувања и пропусти99T 21
	99T29.99T 99TУтврдување на соодветност99T 21
	99T30.99T 99TНесогласувања, грешки и недостатоци99T 22
	99T31.99T 99TПоправање на аритметички грешки99T 22
	99T32.99T 99TКонвертирање во единствена валута99T 23
	99T33.99T 99TПовластување за домашни понудувачи99T 23
	99T34.99T 99TПодизведувачи99T 23
	99T35.99T 99TЕвалуација на понуди99T 23
	99T36.99T 99TСпоредба на понуди99T 25
	99T37.99T 99TКвалификации на понудувачот99T 25
	99T38.99T 99TПраво на работодавачот да прифати или одбие било која понуда или да ги одбие сите понуди99T 25

	99TЃ. Доделување на договор99T 25
	99T39.99T 99TКритериуми за доделување99T 25
	99T40.99T 99TИзвестување за доделување на договорот99T 25
	99T41.99T 99TПотпишување на договорот99T 27
	99T42.99T 99TГаранција за извршување на договорот99T 27
	99T43.99T 99TПресудувач99T 27

	(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, 
	(i) го потпише Договорот во согласност со ИП 41; или
	(ii) ја достави бараната гаранција за извршување на договорот во согласност со ИП 42.

	(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 
	(b) чие поправање неправедно ќе влијае врз конкурентската позиција на другите понудувачи кои имаат соодветни понуди.
	Евалуација
	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 н...
	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
	Алтернативните технички решенија, ако се дозволени според ИП 13.4, ќе бидат евалуирани на следниот начин: нема примена.
	99TПисмо со понуда99T 46
	99TГаранција на понудата (Банкарска гаранција)99T 49
	99TТехничка понуда99T 51
	99TОбрасци за техничката понуда99T 51
	99TОбрасци за персоналот99T 52
	99TОбрасци за опремата99T 54

	99TКвалификации на Понудувачот99T 55
	99TОбразец ELI-1.1: Образец за информации за понудувачот99T 56
	99TОбразец ELI-1.2: Образец за информации за страна во заедничко вложување (ЗВ)99T 57
	99TОбразец CON–2: Минати неисполнети договори, нерешени парници, минати парници99T 58
	99TОбразец CCC: Тековни договорни обврски / тековни градежни работи99T 59
	99TОбразец FIN – 3.1: Финансиска состојба99T 60
	99TОбразец FIN – 3.2: Просечен годишен обрт од градежни активности99T 62
	99TОбразец FIN - 3.3: Финансиски средства99T 63
	99TОбразец EXP – 4.1: Општо градежно искуство99T 64
	99TОбразец EXP – 4.2(a): Специфично градежно искуство99T 65
	99TОбразец EXP – 4.2(b): Специфично искуство во главните активности99T 67

	ОПИС НА ПРОЕКТОТ
	1.1 Општи податоци за општината
	1. Бетонски и армиранобетонски работи.
	2. Извршување на армирачкиработи
	3.Извршување на бетонскитеработи
	4.Земјан иработи
	5.Организација на градилиште и организација н аградба
	6. Геодетско обележување
	7.Хидроизолација на бетонски површини под земја
	8.Заштита на бетонските површини од агресивни супстанци
	9.Насипување на ископите
	10.Уредување на теренот
	11.Тековно одржување
	План со мерки за превенција и ублажување на негативните влијанија врз животна средина од проектните активности
	Табела 2. Мониторинг план
	План за следење на спроведувањето на мерките за ублажување на негативните влијанија врз животната средина од проектните активности
	Содржина

	A.  Општи одредби 5
	1. Дефиниции 5
	2. Толкување 7
	3. Јазик и закон 8
	4. Одлуки на менаџерот на проектот 8
	5. Делегирање 8
	6. Комуникација 8
	7. Подизведување 8
	8. Други изведувачи 9
	9. Кадар и опрема 9
	10. Ризици на Работодавачот и Изведувачот 9
	11. Ризици на Работодавачот 9
	12. Ризици на Изведувачот 10
	13. Осигурување 10
	14. Извештаи од истражувања на локацијата 11
	15. Изведба на работите од Изведувачот 11
	16. Работите кои ќе бидат завршени до Предвидениот датум на завршување 11
	17. Одобрение од менаџерот на проектот 11
	18. Безбедност 11
	19. Откритија 11
	20. Достапност на локацијата 12
	21. Пристап до локацијата 12
	22. Инструкции, инспекции и ревизија 12
	23. Назначување на Пресудувач 12
	24. Процедура за спорови 13
	25. Постапки на измама и корупција 13

	Б.  Контрола на време 13
	26. Динамички план 13
	27. Продолжување на Предвидениот датум на завршување 14
	28. Забрзување 14
	29. Одложувања побарани од менаџерот на проектот 14
	30. Состаноци на раководството 15
	31. Навремено предупредување 15

	В.  Контрола на квалитет 15
	32. Идентификување на грешки 15
	33. Тестови 15
	34. Поправка на грешки 15
	35. Непоправени грешки 16

	Г.  Контрола на трошоци 16
	36. Цена на Договорот 16
	37. Промени на цената на договорот 16
	38. Измени 16
	39. Пресметка на проток на парични средства 17
	40. Потврди за исплата 17
	41. Исплати 17
	42. Случаи за компензација 18
	43. Данок 19
	44. Валути 19
	45. Усогласување на цена 19
	46. Задржување на средства 20
	47. Утврдена оштета 20
	48. Бонус 20
	49. Авансно плаќање 21
	50. Гаранции 21
	51. Дневна работа 21
	52. Трошоци за поправки 22

	Д.  Завршување на Договорот 22
	53. Завршување 22
	54. Преземање 22
	55. Финална сметка 22
	56. Прирачници за работа и  одржување 22
	57. Прекинување 22
	58. Исплата при прекинување 24
	59. Сопственост 24
	60. Ослободување од извршување на договорот 24
	61. Суспендирање на заем или кредит 24

	99TПисмо за прифаќање99T 32
	99TДоговор99T 33
	99TГаранција за извршување на договорот99T 35
	99TГаранција за авансно плаќање99T 37

