РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ– (MSIP)
Број на заем: 8158-MK
Идентификациски број на проектот: P096481
ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА
ПРОЕКТНАТА ЗАДАЧА:
ТЕХНИЧКА ПОМОШ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ОСНОВЕН
ПРОЕКТ ЗА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1. Владата на Република Северна Македонија - Министерство за финансии има добиено заем од
Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка во износ од 25 милиони
американски долари за имплементација на Проектот за подобрување на општинските услуги
(МСИП) и има намера дел од средствата да ги насочи за исплати во рамките на договорот за
техничка помош за подготовка на техничка документација - основен проект за локални
патишта и улици во општините во Република Северна Македонија.
2. Министерството за финансии ги повикува квалификуваните консултантски фирми
("консултанти") да искажат интерес за обезбедување на услуги. Заинтересираните
консултантски фирми треба да достават информации со кои ќе докажат дека ги поседуваат
потребните квалификации за извршување на услугите. Консултантските фирми можат да се
здружат за да ги подобрат своите квалификации. Времетраењето на ангажманот е 10 месеци.
3. Главната цел на техничката помош е подготовка на основни проекти за локални патишта и
улици во општините во Република Македонија, во согласност со македонскиот Закон за
градење, условите на локацијата и сите закони кои се важечки за избраните општини.
Деталната проектна задача може да се види на следната интернет страница:
https://finance.gov.mk/mk/node/1056.

4. Минимално потребно искуство и квалификации на консултантската фирма:
Финансиска ситуација
1. Доколку Консултантот е една компанија, тогаш мора да поднесе биланси на состојба
ревидирани од страна на овластен сметководител/ревизор или доколку истото не е потребно
согласно локалното законодавство на земјата на апликантот, други финансиски извештаи кои се
прифатливи за Работодавачот за последните 3 години (2016, 2017 и 2018 година) со кои ќе
прикаже:
(а) Тековна стабилност на финансиската состојба на апликантот и неговата потенцијална
долгорочна профитабилност, и
(б) Капацитет на паричен тек во износ од ЕУР 300.000 еквивалент
2. Доколку консултантот е заедничко вложување тогаш:
- Сите партнери во заедничкото вложување треба да имаат заеднички капацитет на паричен тек во
износ од ЕУР 400.000 еквивалент
- Секој партнер од заедничкото вложување мора да поднесе биланси на состојба ревидирани од
страна на овластен сметководител/ревизор или доколку истото не е потребно согласно локалното
законодавство на земјата на апликантот, други финансиски извештаи кои се прифатливи за
Работодавачот за последните 3 години (2016, 2017 и 2018 година) со кои ќе прикаже:
(а) Тековна стабилност на финансиската состојба на апликантот и неговата потенцијална
долгорочна профитабилност, и

Општо искуство:
1. Доколку Консултантот е една компанија треба да има искуство во подготовка на техничка
документација за локални патишта и улици (или слично)

2. Доколку Консултантот е заедничко вложување, секој од партнерите треба да има искуство во
подготовка на техничка документација за локални патишта и улици (или слично)
Специфично искуство:
1. Доколку консултантот е една компанија или заедничко вложување треба да учествувал во
проектирање на основни проекти за патишта и улици за најмалку 2 успешно завршени договори,
завршени во периодот од 10 години пред крајниот датум за приемот на апликации за овој
договор, во вредност од најмалку 100.000,00 евра секој.
Консултантската компанија треба да ги има следните квалификации:
• Лиценца А за проектирање на градби од 1 категорија издадена од Министерството за
транспорт и врски или можност за верификација на странски лиценци за проектирање
согласно член 42 од македонскиот закон за градење.
Тимот на консултантите мора да има стручни лица кои имаат соодветно искуство и истите треба
имаат потврда на нивните овластувања за секој член на тимот, согласно Член 42 од македонскиот
Закон за градење.
•

Консултантската компанија мора да ја докаже својата способност и адекватност за подготовка
на техничка документација за локални патишта со детален список од најмалку пет (5)
спроведени слични договори за проектирање на патишта со единиците на локалната
самоуправа (во последните 10 години). Времетраењето на секој од овие пет (5) договори треба
да биде за период од најмалку шест (6) месеци.

•

Најмалку 20 вработени лица со полно работно време.

•

Консултантот треба да биде сертифициран согласно следните стандарди:
ISO 9001:2015 Систем за управување со квалитет
ISO 14001: 2015 Систем за управување со животната средина

Услови за персоналот и релевантно искуство
-

Консултантската компанија треба да назначи тим лидер - дипломиран градежен инженер
или архитект со најмалку 15 години работно искуство како главен проектант, ревидент и
надзор за изградба на градежни објекти, соодветна референтна листа за проектирање,
ревизија и надзор на најмалку 20 градежни или архитектонски работи и Овластување А за
проектирање, ревизија и надзор над градби издадено од Комората на овластени архитекти
и овластени инженери на Република Македонија, согласно чл. 33 од Законот за градење
(С.В. РМ, бр. 130/09), кој мора да биде член на Комората на овластени архитекти и
овластени инженери на Република Македонија.

-

Консултантската компанија исто така треба да назначи 1 (еден) тим на инженери, членови
на Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија за
изработка на техничка документација. Тимот треба да ги има следните инженери како
потребен минимум:

1. 2 (два) архитекти со важечко овластување А за подготовка на проектна документација од
областа на архитектурата
2. 2 (два) градежни инженери со важечко овластување А за подготовка на проектна
документација од областа на градежништво (насока патишта и железници)
3. 2 (два) градежни инженери со важечко овластување А за подготовка на проектна
документација од областа на градежништво (хидротехничка насока)
4. 2 (два) градежни инженери со важечко овластување А за подготовка на проектна
документација од областа на градежништво (конструктивна насока)
5. 2 (два) сообраќајни инженери, барем еден со важечко овластување А за подготовка на
проектна документација од областа на сообраќајно инженерство.

Сите со соодветна референтна листа и еден од експертите задолжително треба да има
овластување од областа на здравјето и безбедноста.
Тимот со инженери мора да биде ангажиран со полно работно време во согласност со важечките
релевантни закони за вработување во Република Северна Македонија.
Заинтересираните консултанти посебно треба да го земат во предвид став 1.9 од Насоките на
Светска Банка: Избор и ангажман на консултанти [во рамките на IBRD и IDA кредити и
грантови] за заемопримачи од Светска банка од јануари 2011 година, ревидиран во јули 2014
година („Насоки за консултанти“) земајќи ја во предвид политиката на Светска банка за конфликт
на интереси.
Консултантите може да се здружат со други фирми во форма на заедничко вложување или
консултантски договори (под-договарачи) со цел подобрување на своите квалификации.
Здружувањето може да биде во форма на заедничко вложување или под-договарачи. Во случај на
заедничко вложување, сите членови на ЗВ ќе бидат оценувани заеднички и ќе бидат заеднички и
поединечно одговорни за задачата и ќе го потпишат договорот во случај на негово доделување на
ЗВ. Заинтересираните консултанти треба јасно да ја наведат формата на нивно здружување и
должностите на партнерите и консултантите во нивната апликација. Нејасното изразување на
интерес преку термините "поврзан со" и / или "во релација со" и слично нема да бидат земени во
предвид. Секоја компанија може да поднесе една апликација согласно принципите, со тоа што
консултантската компанија треба да одлучи дали сака да учествува како под-договарач, како
индивидуален консултант или како партнер во заедничко вложување. Ве молиме имајте во
предвид дека една компанија треба да поднесе само една апликација во рамки на истата постапка
или поединечно како консултант или како партнер во заедничко вложување. Ниту една компанија
не може да учествува како под-договарач доколку истовремено поднела апликација за изразување
на интерес поединечно или како партнер во заедничко вложување во рамки на истата постапка.
Доколку компанијата се јавува во форма на под-договарач на одреден консултант или ЗВ, истата
може да учествува во повеќе од една понуда, меѓутоа само во улога на под-договарач.

Консултантот ќе биде избран во согласност со методот за избор на консултанти врз основа
на квалитет и цена назначен во Насоките за консултанти.
Дополнителни информации можат да се добијат на адресата којашто е наведена подолу во
текот на работното време од понеделник до петок од 9:00 до 3:00.
Изразувањето на интерес заедно со деталите за искуството и квалификациите на
консултантите треба да се достави во пишана форма на адресата којашто е наведена
подолу (лично, по пошта, по факс, или по електронска пошта) најдоцна до 29 март 2019
година:

Министерство за финансии
Проект за подобрување на општинските услуги
ул: Даме Груев бр: 12
1000 Скопје
Република Северна Македонија

До г-н Александар Најдовски
Координатор за набавки и правни работи
Тел: ++ 389 2 3255735
Aleksandar.Najdovski@finance.gov.mk

