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МИЛИЕУКОНТАКТ МАКЕДОНИЈА       Датум: 11.08.2020 
Адреса: Кукушка 4а, 1000 Скопје 
Р. Северна Македонија 
Email: info@mkm.mk 
Web: https://milieukontakt.mk/ 
Проект: Подобрување на биодиверзитетот на Дојранското Езеро преку соработка со сите 

општествени чинители и спроведување на екосистемски практики 

 

БАРАЊЕ  ЗА  ПРИБИРАЊЕ  НА  ПОНУДИ  (БПП )  

Набавка  на  градежни  работи  за  

Реставрација  на  пешачката  патека  на  кејот  на  Дојранско  Езеро  

БПП - 001/2020  

 

Почитувани, 

Милиеуконтакт Македонија, во рамки на проектот “Подобрување на биодиверзитетот на 

Дојранското Езеро преку соработка со сите општествени чинители и спроведување на 

екосистемски практики”, има потреба од извршување на градежни работи за 

Реставрација  на  пешачката  патека  на  кејот  на  Дојранското  езеро . 

За таа цел, Ве покануваме да доставите понуда за работите наведени подолу во ова 
Барање за прибирање на понуди (БПП). За да одговорите на ова БПП потребно е да 
ги следите упатствата содржани во овој документ.  
 
Со доставувањето на понудата вашата фирма ги прифаќа условите содржани подолу. 
Внимателно прочитајте ја приложената документација. Ве молиме да ни ја доставите 
Вашата понуда за горенаведениот предмет на договорот најдоцна до 20 Август 2020 
(Четврток) во 17.00 часот  на следната e-mail адреса: info@mkmk.mk. Со оваа покана Ви 
доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат 
за изработка на понудата.  
 
Договорот ќе му биде доделен на понудувачот што ќе достави економски најповолна 
понуда. Ако имате дополнителни прашања, ве молиме испратете ги по електронска пошта 
на info@mkmk.mk или petra@mkm.mk најдоцна до 18 Август 2020. 

 

Со почит, 
Милиеуконтакт Македонија 
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Општи  информации  
 

Нарачател  на  работите  

Нарачател е Милиеуконтакт Македонија, со адреса на Кукушка бр. 4Б, Скопје,  телефон за 
контакт 02 2460 876, електронска пошта: info@mk.mk, интернет адреса: www.mkm.mk, 
Лице за контакт е Др. Петра Поп Ристова со електронска пошта  petra@mkm.mk. 
 
Предмет на договорот е спроведување на градежни работи за реставрација  на  
пешачката  патека  на  кејот  на  Дојранското  езеро .  Детален опис на предметот на 
договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерската 
документација. 

Предметот на договорот не е делив. Не е дозволено доставување на делумни понуди. 
Понудувачот треба да даде понуда за сите делови од предметот на договорот. 
Милиеуконтакт Македонија ќе ја додели набавката на Еден понудувач. Понудувачот во 
својата понуда може да вклучи и подизведувач. 

Извор  на  средства  

Средствата за реализирање на оваа набавка се обезбедени од Партнерскиот фонд за 

заштита на критичните екосистеми (ЦЕПФ), во рамките на проектот “Подобрување на 

биодиверзитетот на Дојранското Езеро преку соработка со сите општествени чинители и 

спроведување на екосистемски практики”. Партнерскиот фонд за заштита на критичните 

екосистеми е заедничка иницијатива на Француската агенција за развој, Меѓународното 

здружение за конзервација на природата, Европската Унија, Глобалниот еколошки фонд и 

Владата на Јапонија. Основната цел е обезбедување на учеството на граѓанските заедници 

во конзервацијата на биодиверзитетот. 

Право  на  учество  

Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко 

лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на 

договорот за јавна набавка. 

Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот ги исполнува 

бараните критериуми, тој нема обврска да доставува документација за утврдување на 

способност од подизведувачите. 

Критериуми  за  доделување  на  договорот   

Пресуден критериум за доделување на договорот е најниска  цена . Во предвид ќе бидат 

земени техничките критериуми и рокот на изведба. Ќе биде избрана понуда која ги 

исполнува барањата од техничката спецификација, критериумите за оценување и нуди 

најниска цена.  
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Критериуми  за  доделување  на  договорот  Бодови  

Технички критериуми 20  

Цена   70 

Рок 10  

Вкупно   100  
 
 

Доставените понуди ќе се разгледуваат врз основа на комплетноста и усогласеноста на 

понудата со минималните технички спецификации. 

Цената и роковите ќе бидат разгледани од аспект на разумност и реалистичност. 

Нереално високи или нереално ниски цени и кратkи/долги рокови можат да послужат како 

основа за исклучување на понудата.  

Договорот ќе биде потпишан со најповолниот понудувач согласно дефинираните 

критериуми. Договорот ќе биде во времетраење од 1 месец, со можност за негово 

продолжување, во зависност од текот и динамиката на изведување на работите. Договорот 

е за извршување на градежни работи за реставрација на пешачката патека на кејот на 

Дојранското езеро. 

Оценка  на  понудите  

Односот на цената со другите фактори е следен: 20% техничка понуда (техничка 
опременост, квалификации и искуство на персоналот и конкретно искуство на понудувачот во 
изведување на слични проекти), 70% цена и 10% рок на изведба. 
 
Договорот ќе му биде доделен на понудувачот кој ќе понуди економски најповолна понуда, 
земајќи ги предвид искуството, квалитетот и цената. Предвид ќе бидат земени следниве 
фактори: 

1. Соодветна техничка опременост (механизација за чистење на терен под вода и на 
копно, машински транспорт со товарно моторно возило на материјали итн.) 

2. Квалификации и искуство на персоналот (во понудата треба да биде доставен доказ 
за искуство во изведување на слични проекти) 

3. Конкретно искуство на понудувачот во изведување на слични проекти (референтна 
листа) 

4. Цена по ставки (според предмер и пресметка со посебно изразен ДДВ) 
5. Рок за изведување на работите 

 

Спречување  на  судир  на  интереси  

За спречување на судир на интересите во постапките за доделување на договори за јавни 

набавки соодветно се применуваат одредбите од Законот за спречување судир на 

интереси. 

Носителот на набавката не смее, при извршување на договорот, да ангажира лица кои биле 

вклучени во евалуација на понудите поднесени во оваа постапка. Во тој случај договорот се 

смета за ништовен. 
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Што  треба  да  содржи  понудата  

Понудата треба да содржи: 
1. Број на барањето за понуди, 
2. Назив, адреса, телефонски број и електронска пошта на понудувачот, 
3. Документ за регистрирана дејност - ДРД образец (за правни лица) 
4. Биографии (ЦВ) на стручниот персонал што ќе учествува и ќе биде одговорен за 

спроведување и надзор на работите,  
5. Референтна листа за изведени слични проекти во изминатите две години 
6. Доказ за поседување на соодветна градежна механизација 
7. Цена по ставки 
8. Рокови за изведба 
9. Пополнет образец за поднесување на понуда на добавувачот 

 

Поднесување  на  понудите  
Понудувачите треба да ги достават понудите по електронски пат до Милиеуконтакт 
Македонија во предвидениот рок. Понудите со назнака – “Реставрација на пешачката 
патека на кејот на Дојранско езеро” треба да се поднесат до 20 Август  (Четврток ) ,  
2020 год,  до  17:00 часот,  на е-поштата info@mkm.mk  
 

Понудите што ќе пристигнат по предвидениот краен рок за доставување на понуди нема да 
бидат земени предвид. Не се дозволени никакви дополнителни измени на понудата освен 
корекција на очигледни пресметковни/аритметички грешки. Понудувачите можат да ги 
повлечат понудите во кое било време пред истекот на рокот за поднесување. 

Понудите ќе бидат отворени и разгледани без присуство на понудувачите. Милиеуконтакт 
Македонија го задржува правото да отфрли една, повеќе или сите понуди доколку смета 
дека тоа е во интерес на организацијата. Не треба да значи дека ќе биде избрана 
понудата со најниска цена. 
 

Техничка  документација  

Опис на проектната задача и техничка спецификација на потребните работи е дадена во 
рамки на овој документ. 
 

Услови  за  извршување  на  плаќањето  

Плаќањето ќе биде извршено 100% по целосна изведба на работите, издавање на Потврда 
за прием на работите од страна на Комисијата за технички прием и по доставена и 
одобрена фактура. 
 
Важни  датуми :  

Датум на објава на барањето: 11 Август (вторник), 2020 год.  
Рок за доставување на понудите: 20 Август (четврток), 2020 год. 
Очекуван датум за потпишување на договорот: 31 Август (понеделник), 2020 год. 
Времетрање на договорот: 1 месец, 30 Септември (среда), 2020 год. 
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Локација, опис  на  проектот  и  проектната  задача  
 
Име на проектот: „Подобрување на биодиверзитетот на Дојранското Езеро преку соработка 

со сите општествени чинители и спроведување на екосистемски практики“ 

Имплементирачка 
организација:  

Здружение за одржлив развој Милиеуконтакт Македонија 
 

Времетраење на 
работите: 

01.09.2020 - 30.09.2020 
 

Назив на Договорот Реставрација на пешачката патека на кејот на Дојранско езеро 

Локација на 
активностите 

Стар Дојран, Општина Дојран	

Опис на работите:  o Машинско расчистување на остатоци од градежен материјал, отпад и 
вегетација во вода 

o Машинско расчистување на остатоци од градежен материјал, отпад и 
вегетација на копно  

o Рачна демонтажа на постоечки бехатон плочки 
o Набавка, транспорт и насипување на  речен шљунак 
o Машински транспорт со товарно  моторно возило-кипер на материјал 

во растресита состојба 
Времетраење на 
Договорот: 

30 дена од потпишување на Договорот, со можност за негово 
продолжување во зависност од динамика на одвивање на работите 

 
Извршување на градежните работи за реставрација на пешачката патека на кејот на 

Дојранско езеро е со цел расчитување и санација на деловите од патеката уништени од 

поплавување на езерото како и за подобрување на животната средина на околината и 

езерото. До патаката има пристап со возило по (не)асфалтиран пат. 

Технички  спецификации  на  бараните  работи   
Локација на патеката што е предмет на ова барање: КП1511/1, КП1067 КО Сретеново 

Локалитет, комплекс ЕЛЕМ - одмаралиште  Црвен Крст. Површина на опфат за реставрација 

на патеката од 2300 m2 и ширина на појас од максимум 10 метри во вода, Сретеново – 

Општина Дојран. 

Бр. Опис на градежните работи Ед. 
мерка 

Количина Ед. цена 
без ДДВ 

Вк. цена 
без ДДВ 

ДДВ 

1.  Машинско расчистување во вода со 
широчина на појас од самиот брег -
копно и влегување во  вода  од макс.10 
метри со градежна машина багер 
гусеничар со корпа од 1.5 – 2.0 m

3
 за 

машински ископ -  вадење на остатоци 
од градежен материјал од 
распаднатата рекреативна  кејска 
пешачко – велосипедска патека од 
водата и тоа: земја, гранки, камен, 
бетонски сегменти, арматура, 
вегетација, ѓубре, шут, смет, пластика  

m
2
 700,00 
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и друг отпаден материјал, заради 
подобрување на еколошката околина 
во областа.  
 

2. Машинско расчистување на копно со 

градежна машина багер гусеничар со 

корпа од 1.5 – 2.0 m
3
 за машински 

ископ - вадење на остатоци од 

градежен материјал од распаднатата 

рекреативна кејска пешачко– 

велосипедска патека и тоа: земја, 

камен, бетонски сегменти, арматура, 

вегетација, ѓубре, шут, смет, пластика  

и друг отпаден материјал, заради 

подобрување на еколошката околина 

во областа. 

m
2
 1.400,00    

3. Рачна демонтажа на постоечки 
бехатон плочки со димензии:  
20 x 10 x 6 cm, чистење, редење на 
палети, на истот оштетен дел од 
рекреативна  кејска пешачко–
велосипедска патека и подобрување 
на еколошката околина во областа. 

m
2
 200,00    

4. Набавка, транспорт и насипување на  
речен шљунак во 2 (крупни) фракции, 
со дебелина на слој од мин. 8 см. 

m
3
 180,00    

5. Машински транспорт со товарно  
моторно возило-кипер со пренос на 
три или четири осовини на материјал 
во растресита состојба и тоа: земја, 
гранки, жбунови, вегетација, ѓубре, 
шут, камен, бетонски сегменти, 
арматура, смет, пластика и друг 
отпаден материјал од самата локација 
до локална депонија на растојание до 
4км (локален транспорт) со носивост  
од 16m. 

m
3
 200,00    

*Нарачателот го задржува правото да изврши измени или дополнување на локацијата каде ќе биде спроведувана 

реставрацијата на кејска патека. 

*Предвидените количини наведени во техничката спецификација се ориентациони при што набавувачот го 

задржува правото да изврши намалување или зголемување на предвидените количини, во согласност со 

понудените цени, периодот на испорака и слично. 
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            СЛИКА 1. Дел од руинираната пешачка  патека на кејот на Дојранското езеро. 
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Образец за поднесување на понуда на добавувачот 
 

(Овој формулар треба да биде поднесен со користење на службениот меморандум и лого на 

Добавувачот) 

 

ОПШТ  ДЕЛ  

 

Име  на  понудувачот:  ______________________________________ 

 

Контакт  информации :  

Адреса: ________________________________________________________ 

− Телефон: ____________________________________________________ 

− Факс: _______________________________________________________ 
- Е-пошта: ____________________________________________________ 

− Лице за контакт: ______________________________________________ 
 

Одговорно  лице :  ________________________________________________ 

 

Даночен  број:  __________________________________________________ 

 

Согласни сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за набавка согласно со 

цените и роковите на испорака дефинирани во Листата на цени и рокови на испорака. 

Нашата понудата е составена од следниве делови: 

- Пополнет образец на Понуда составена од ОПШТ ДЕЛ и ЛИСТА НА ЦЕНИ И РОКОВИ НА 

ИСПОРАКА, 

- документ за докажување на способноста за вршење на професионална дејност - ДРД образец 

(за правни лица), 

- Биографии (ЦВ) на стручниот персонал што ќе учествува и биде одговорен за спроведување и 

надзор на работите,  

- Референтна листа за изведени слични проекти во изминатите две години, 

- Доказ за поседување на соодветна градежна механизација, 

Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во барањето за 

понуда/огласот. 



 

 10 

ЛИСТА  НА  ЦЕНИ  И  РОКОВИ  НА  ИСПОРАКА  

 

Бр. Опис на градежните работи Ед. 
мерка 

Количина Ед. цена 
без ДДВ 

Вк. цена 
без ДДВ 

ДДВ 

1.  Машинско расчистување во вода со 
широчина на појас од самиот брег -
копно и влегување во  вода  од макс.10 
метри со градежна машина багер 
гусеничар со корпа од 1.5 – 2.0 m

3
 за 

машински ископ -  вадење на остатоци 
од градежен материјал од 
распаднатата рекреативна  кејска 
пешачко – велосипедска патека од 
водата и тоа: земја, гранки, камен, 
бетонски сегменти, арматура, 
вегетација, ѓубре, шут, смет, пластика  
и друг отпаден материјал, заради 
подобрување на еколошката околина 
во областа.  
 

m
2
 700,00 

 
 
 
 
 

   

2. Машинско расчистување на копно со 
градежна машина багер гусеничар со 
корпа од 1.5 – 2.0 m

3
 за машински 

ископ - вадење на остатоци од 
градежен материјал од распаднатата 
рекреативна кејска пешачко– 
велосипедска патека и тоа: земја, 
камен, бетонски сегменти, арматура, 
вегетација, ѓубре, шут, смет, пластика  
и друг отпаден материјал, заради 
подобрување на еколошката околина 
во областа. 
 

m
2
 1.400,00    

3. Рачна демонтажа на постоечки 
бехатон плочки со димензии: 20 x 10 x 
6 cm, чистење, редење на палети, на 
истот оштетен дел од рекреативна  
кејска пешачко–велосипедска патека и 
подобрување на еколошката околина 
во областа. 
 

m
2
 200,00    

4. Набавка, транспорт и насипување на  
речен шљунак во 2 (крупни) фракции, 
со дебелина на слој од мин. 8 см. 
 

m
3
 180,00    

5. Машински транспорт со товарно  
моторно возило-кипер со пренос на 
три или четири осовини на материјал 
во растресита состојба и тоа: земја, 
гранки, жбунови, вегетација, ѓубре, 
шут, камен, бетонски сегменти, 

m
3
 200,00    
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арматура, смет, пластика и друг 
отпаден материјал од самата локација 
до локална депонија на растојание до 
4км (локален транспорт) со носивост  
од 16m

3
. 

 

6. Рок на испорака  

 

Вкупната  цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ од ___%, 

изнесува:  

 

___________________________________________________________ бројки]  

 

(__________________________________________________) [со букви] денари.  

 

Вкупниот износ на ДДВ изнесува ________________________________денари.  

 

(__________________________________________________) [со букви] 

 

 
 
 
 

Ве молиме пополнете) 
[Име  на понудувачот] 

[Име и потпис на овластеното лице на понудувачот] 
                                   [Позиција] 
                                      [Датум] 

 

 

 

 


