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О Г Л А С И

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 
104/15, 215/15 и 153/19), член 10 став 2 од Законот за 
минерални суровини („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 
129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), и Од-
луката за започнување на постапка за доделување на 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина – јаглен на локалитетот „Забрдо“ Оп-
штина Новаци („Службен весник на Република Север-
на  Македонија“ бр.140/19), Комисијата за спроведува-
ње на постапката за доделување на концесија за детал-
ни геолошки истражувања на минерална суровина, обја-
вува 

Ј А В Е Н  П О В И К
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА 3/2019

1. Концедент е Република Северна Македонија - 
Владата на Република Северна Македонија.

2. Предмет на овој јавен повик е доделување на 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина на локалитетот од Одлуката за започну-
вање на постапка за доделување на концесија за детал-
ни геолошки истражувања („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.140/19), за локалитетот:
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- „Забрдо“ општина Новаци, за минерална суровина 
– јаглен.

3. Концесијата за детални геолошки истражувања 
се доделуваат за период од:

- шест години за енергетски минерални суровини 
4. Право на учество на Јавниот повик имаат сите до-

машни и странски правни лица и конзорциуми кои ќе 
преземат тендерска документација преку електронски-
от систем www.e-koncesii.mk и ќе ги исполнат условите 
согласно утврденото во тендерската документација. 

5. Во тендерската документација се содржани пода-
тоците поврзани со локалитетот на кој се доделува 
концесијата за детални геолошки истражувања, како и 
вредноста на концесискиот проект изразена како почет-
на вредност на концесијата и условите кои треба да се 
исполнат од страна на концесионерот. 

6. Понудувачите задолжително преку системот 
www.e-koncesii.mk треба да ја достават скенирана след-
нава документација за докажување на личните, профе-
сионалните и финансиските услови кои треба да се ис-
полнат за учество на Јавниот повик:

1) Документ за регистрирана дејност и тековна сос-
тојба

- за домашни правни лица: документ за регистрира-
на дејност и тековна состојба  издадени од Централни-
от регистар на Република Северна  Македонија;

- за странски правни лица: документ од надлежен 
орган - потврда дека се наоѓа на официјалниот тргов-
ски регистар кој се води од страна на надлежен орган 
на државата или потврда од надлежен орган за сертифи-
кација кој ги исполнува условите пропишани со закон; 

2) Информација за економско - финансиска состој-
ба на субјектот

- за домашни правни лица: Информација за економ-
ско - финансиска состојба на субјектот која ја издава 
Централниот регистар на Република Северна Македо-
нија, позитивни финансиски извештаи, најмалку за по-
следната година. Доколку правното лице е регистрира-
но во период пократок од овој, финансиските извештаи 
се доставуваат за периодот од регистрацијата;

- за странски правни лица: позитивен ревизорски из-
вештај издаден од реномирана ревизорска институција 
регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот из-
вештај да содржи податоци за вкупното економско ра-
ботење на странскиот понудувач за последната година. 
Доколку правното лице е регистрирано во период пок-
раток од овој, финансиските извештаи да се достават за 
периодот од регистрацијата; 

3) Уверение за платени даноци и придонеси
-  за домашни правни лица издадено од Управа за 

Јавни приходи на Република Северна Македонија;
-  за странски правни лица документ издаден од над-

лежен орган на домицилната држава.
4) документ дека над лицето не се води постапка за 

стечај
- за домашни правни лица документ издаден од Цен-

тралниот регистар на Република Северна Македонија;
- за странски правни лица документ издаден од над-

лежен орган на домицилната држава.
5) документ дека над лицето не се води постапка за 

ликвидација 
- за домашни правни лица издаден од Централниот 

регистар на Република Северна Македонија;
- за странски правни лица издаден од надлежен ор-

ган на домицилната држава.
6) документ дека не му е изречена казна за кривич-

но дело:
- за домашни правни лица Информација за кривич-

на судска одлука издадена од Централниот регистар на 
Република Северна Македонија; 

- за странски правни лица издаден од надлежен ор-
ган на домицилната држава.

7) документ дека не му е изречена казна забрана за 
вршење на професионална дејност:

- за домашни правни лица издаден од Централниот 
регистар на Република Северна Македонија;

- за странски правни лица издаден од надлежен ор-
ган на домицилната држава.

8) изјава, заверена на нотар од одговорното лице во 
правното лице дека на правното лице или член на не-
гов орган на управување или надзорен орган во послед-
ните пет години не му била изречена правосилна суд-
ска пресуда за учество во злосторничка организација, 
корупција, измама или перење пари; (АНЕКС  Ѓ)

- за странските понудувачи потребно е таквата изја-
ва да биде заверена од нотар, или од друг орган докол-
ку во домицилната држава постои таква институција ко-
ја врши заверка на таков вид на изјави.

9) Изјава, заверена на нотар, дека на правното лице 
вклучувајќи ги и странските правни лица со подружни-
ца запишана во Централниот регистар на Република Се-
верна Македонија во последните пет години не му била 
одземена концесија за детални геолошки истражувања 
или експлоатација на минерални суровини, како и прав-
но лице кое е поврзано со тоа правно лице; (АНЕКС З)

10) за конзорциум потребно е секој член на групата 
да ги исполнува сите лични, професионални и финан-
сиски услови од оваа точка.

  Само понудите од понудувачите кои се оценети за 
способни ќе бидат предмет   на евалуација.

7. Понудувачите задолжително преку архивата на 
Министерството за економија треба да ја достават Тен-
дерската гаранција во оригинал.

8. Целокупната понуда треба да биде на македонски 
јазик. Придружната документација кон понудата, која 
се бара согласно тендерската документација, треба да 
биде скенирана од оригинал. Понудувачите кои ќе би-
дат избрани за најповолни треба да ја достават во ори-
гинал документацијата која претходно ја имаат скенира-
но и прикачено на веб порталот: www.e-koncesii.mk, во 
рок од 5 дена од денот на приемот на известувањето и 
Одлуката за избор на најповолен понудувач. Доколку 
се работи за странски понудувачи, оваа документација 
треба да биде преведена од овластен судски преведу-
вач на македонски јазик. Документацијата не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на отворањето на 
Јавниот повик, освен Ревизорскиот извештај.

9. Секој понудувач може да достави еден понуден 
пакет за наведениот локалитет од јавниот повик. 

10. Тендерската документација се презема електрон-
ски од веб порталот: www.e-koncesii.mk. Право на 
превземање на тендерската документација има секој 
субјект кој ќе се регистрира на веб порталот: www.e-
koncesii.mk. Право на учество во понатамошната поста-
пка на Јавниот повик има секој регистриран субјект на 
веб порталот: www.e-koncesii.mk, кој подигнал тендер-
ска документација, аплицирал со своја понуда и дос-
тавил доказ за извршена уплата за превземената тендер-
ска документација. Тендерската документација може 
да се преземе на порталот: www.e-koncesii.mk

11. Понудите треба да се со важност од една година 
сметано од датумот на јавното отвoрање.

За аплицирање на јавниот повик, заинтересираниот 
понудувач е должен да    уплати неповратни средства 
во висина од 6.000 (шест илјади) денари, да ја  скенира 
уплатницата и да ја прикачи преку системот на www.e-
koncesii.mk.

Уплатата треба да се изврши во корист на Буџетот 
на Република Северна  Македонија, со назнака: за тен-
дерска документација за доделување на концесија за де-
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тални геолошки истражувања на минерална суровина 
по Јавниот повик 3/2019:

Трезорска сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840_____06163
Приходна шифра и програма: 724125-00
Депонент: Народна Банка на Република Северна Ма-

кедонија 
Даночен број: 4030000392597
За странски понудувачи:
Министерство за економија
Народна банка на Република Северна Македонија 
Бул.Кузман Јосифовски Питу бр.1
1000 Скопје, Република Северна Македонија
SWIFT BIC: NBRM MK 2X
IBAN: MK07 1007 0100 0028 009
12. Понудата се доставува преку порталот www.e-

koncesii.mk, односно само Тендерска гаранција во ори-
гинал се доставува и преку архивата на Министерство-
то за економија.

13. Рокот за поднесување на понуди и Тендерска га-
ранција е најдоцна до 27.11.2019 година до 10:00 часот. 

14. Јавното отварање на понудите ќе се изврши на 
27.11.2019 година во 10:00 часот, во просториите на 
Министерство за економија со адреса „Јуриј Гагрин“ 
бр.15, Скопје. Ќе се разгледуваат само понудите доста-
вени преку системот www.e-koncesii.mk и тендерската 
гаранција доставена преку архивата на Министерство-
то за економија.

15. Понудениот пакет треба да го содржи следното:
- Писмо за понуда;
- тендерска гаранција;
- спецификација и предмер /пресметка на предвиде-

ните работи и
- документите со кои се докажуваат исполнувањето 

на личните, професионалните и финансиските услови 
на понудувачот, наведени во точка 6 од овој јавен по-
вик.

16. При изборот на најповолниот понудувач ќе би-
дат разгледувани само понудите кои ја содржат ком-
плетната документација пропишана во Тендерската до-
кументација.

17. Критериум според кој ќе се врши изборот на нај-
поволна понуда е највисок понуден концесиски надо-
месток, но не помал од почетната цена за локалитетот 
и минералната суровина предмет на овој јавен повик. 

Услов за вреднување на понудите е уредна Тендер-
ска гаранција.

18. Јавното наддавање преку системот за електрон-
ска аукција www.e-koncesii.mk, ќе се одржи на 
29.11.2019 година од 12:00 часот.

19. Обврските на концесионерот ќе бидат определе-
ни во Договорот за концесија за детални геолошки ис-
тражувања. Концесионерот е должен деталните геолош-
ки истражувања да ги врши во согласност со важечките 
закони и прописи во Република Северна Македонија.

20. Владата на Република Северна Македонија: мо-
же да врши изменување и дополнување на тендерската 
документација најдоцна 15 дена пред истекот на крајни-
от рок за поднесување на понудите, да не ја додели 
концесијата или целосно да ја прекине постапката. 

21. Начин на евалуација на понудите:
Доставувањето на понудите се прави преку порта-

лот www.e-koncesii.mk, односно само Тендерска га-
ранција се доставува преку архивата на Министерство-
то за економија.

Евалуација се прави на сите понуди доставени до 
27.11.2019 година до 10:00 часот. 

Евалуацијата на понудите ќе се одвива во два че-
кори, и тоа:

Во првиот чекор се проверува комплетноста и ва-
лидноста на Задолжителната документација. 

Ако се утврди дека документацијата не е ком-
плетна, финансиската понуда не се разгледува и на по-
нудувачот не му се дозволува учество во електронско-
то наддавање. 

Во вториот чекор, по утврдувањето на комплетнос-
та и валидноста на документацијата од страна на Коми-
сијата, се разгледува финансиската понуда и се одобру-
ва пристап во системот за учество во електронското 
наддавање. Секој понудувач во системот може да го ви-
ди неговиот тековен ранг во однос на финансиските по-
нуди и може да наддава согласно дефинираните прави-
ла објавени во системот www.e-koncesii.mk.

Комисијата ќе подготви Извештај од евалуацијата 
на понудите, во кој што ќе бидат опишани процедурата 
од текот на евалуацијата, електронската аукција (надда-
вањето), евентуалните забелешки и образложенијата на 
Комисијата. 

22. Надлежен орган за решавање по жалби во поста-
пката за доделување на концесии за детални геолошки 
истражувања на минерални суровини е Државната ко-
мисија за жалби по јавни набавки  (бул.Илинден бр.63 
А, 1000 Скопје, Република Северна Македонија). Жал-
ба може да се изјави во рок од осум дена од денот на:

- објавувањето на Јавниот повик за доделување на 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина во однос на податоците, дејствијата 
или пропуштањата за преземање дејствија од Јавниот 
повик;

- евалуација на понудите, во однос на дејствијата 
или пропуштањата за преземање дејствија поврзани со 
тендерската документација, односно постапката за ева-
луација на понудите и наддавање;

- прием на одлуката со која се одлучува за поединеч-
но право од постапката за доделување на концесија за 
детални геолошки истражувања на минерална суро-
вина, во однос на утврдувањето на способноста на при-
јавите за учество или евалуацијата на понудите и одлу-
ката и

- сознанија за незаконско водење на постапка за до-
делување на концесија за детални геолошки истражува-
ња на минерална суровина, најдоцна во рок од една го-
дина од денот на завршување на спроведената поста-
пка.

23. За сите прашања поврзани со овој јавен повик за-
интересираните кандидати можат да се обратат кај ов-
ластените лица за контакт:

Флорент Чиче тел: +389 2 3093 481
e-mail: florent.c@economy.gov.mk
Кика Шпритова тел: +389 2 3093 520
e-mail: kika.spritova@economy.gov.mk

             Комисија за спроведување на постапката за
          доделување на концесија за детални геолошки          
                 истражувања на минерална суровина

__________
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 
104/15, 215/15 и 153/19), член 10 став 2 од Законот за 
минерални суровини (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 
129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), и Од-
луката за започнување на постапка за доделување на 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина – минерална вода на локалитетот 
„Прашник“ Општина Кавадарци („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.29/19), Комисијата 
за спроведување на постапката за доделување на конце-
сија за детални геолошки истражувања на минерална 
суровина, објавува 
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Ј А В Е Н  П О В И К
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА

СУРОВИНА 4/2019

1. Концедент е Република Северна Македонија - 
Владата на Република Северна Македонија.

2. Предмет на овој јавен повик е доделување на 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина на локалитетот од Одлуката за започну-
вање на постапка за доделување на концесија за детал-
ни геолошки истражувања („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.29/19), за локалитетот:

- „Прашник“ Општина Кавадарци, за минерална су-
ровина – минерална вода.

3. Концесијата за детални геолошки истражувања 
се доделуваат за период од:

- две години за минерална вода  
4. Право на учество на Јавниот повик имаат сите до-

машни и странски правни лица и конзорциуми кои ќе 
преземат тендерска документација преку електронски-
от систем www.e-koncesii.mk и ќе ги исполнат условите 
согласно утврденото во тендерската документација. 

5. Во тендерската документација се содржани пода-
тоците поврзани со локалитетот на кој се доделува 
концесијата за детални геолошки истражувања, како и 
вредноста на концесискиот проект изразена како почет-
на вредност на концесијата и условите кои треба да се 
исполнат од страна на концесионерот. 

6. Понудувачите задолжително преку системот 
www.e-koncesii.mk треба да ја достават скенирана след-
нава документација за докажување на личните, профе-
сионалните и финансиските услови кои треба да се ис-
полнат за учество на Јавниот повик:

1) Документ за регистрирана дејност и тековна сос-
тојба

- за домашни правни лица: документ за регистрира-
на дејност и тековна состојба  издадени од Централни-
от регистар на Република Северна  Македонија;

- за странски правни лица: документ од надлежен 
орган - потврда дека се наоѓа на официјалниот тргов-
ски регистар кој се води од страна на надлежен орган 
на државата или потврда од надлежен орган за сертифи-
кација кој ги исполнува условите пропишани со закон; 

2) Информација за економско - финансиска состој-
ба на субјектот

- за домашни правни лица: Информација за економ-
ско - финансиска состојба на субјектот која ја издава 
Централниот регистар на Република Северна Македо-
нија, позитивни финансиски извештаи, најмалку за по-
следната година. Доколку правното лице е регистрира-
но во период пократок од овој, финансиските извештаи 
се доставуваат за периодот од регистрацијата;

- за странски правни лица: позитивен ревизорски из-
вештај издаден од реномирана ревизорска институција 
регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот из-
вештај да содржи податоци за вкупното економско ра-
ботење на странскиот понудувач за последната година. 
Доколку правното лице е регистрирано во период пок-
раток од овој, финансиските извештаи да се достават за 
периодот од регистрацијата; 

3) Уверение за платени даноци и придонеси
- за домашни правни лица издадено од Управа за 

Јавни приходи на Република Северна Македонија;
- за странски правни лица документ издаден од над-

лежен орган на домицилната држава.
4) документ дека над лицето не се води постапка за 

стечај

- за домашни правни лица документ издаден од Цен-
тралниот регистар на Република Северна Македонија;

- за странски правни лица документ издаден од над-
лежен орган на домицилната држава.

5) документ дека над лицето не се води постапка за 
ликвидација 

- за домашни правни лица издаден од Централниот 
регистар на Република Северна Македонија;

- за странски правни лица издаден од надлежен ор-
ган на домицилната држава.

6) документ дека не му е изречена казна за кривич-
но дело:

- за домашни правни лица Информација за кривич-
на судска одлука издадена од Централниот регистар на 
Република Северна Македонија; 

- за странски правни лица издаден од надлежен ор-
ган на домицилната држава.

7) документ дека не му е изречена казна забрана за 
вршење на професионална дејност:

- за домашни правни лица издаден од Централниот 
регистар на Република Северна Македонија;

- за странски правни лица издаден од надлежен ор-
ган на домицилната држава.

8) изјава, заверена на нотар од одговорното лице во 
правното лице дека на правното лице или член на не-
гов орган на управување или надзорен орган во послед-
ните пет години не му била изречена правосилна суд-
ска пресуда за учество во злосторничка организација, 
корупција, измама или перење пари; (АНЕКС  Ѓ)

- за странските понудувачи потребно е таквата изја-
ва да биде заверена од нотар, или од друг орган докол-
ку во домицилната држава постои таква институција ко-
ја врши заверка на таков вид на изјави.

9) Изјава, заверена на нотар, дека на правното лице 
вклучувајќи ги и странските правни лица со подружни-
ца запишана во Централниот регистар на Република Се-
верна Македонија во последните пет години не му била 
одземена концесија за детални геолошки истражувања 
или експлоатација на минерални суровини, како и прав-
но лице кое е поврзано со тоа правно лице; (АНЕКС З)

10) за конзорциум потребно е секој член на групата 
да ги исполнува сите лични, професионални и финан-
сиски услови од оваа точка.

  Само понудите од понудувачите кои се оценети за 
способни ќе бидат предмет на евалуација.

7. Понудувачите задолжително преку архивата на 
Министерството за економија треба да ја достават Тен-
дерската гаранција во оригинал.

8. Целокупната понуда треба да биде на македонски 
јазик. Придружната документација кон понудата, која 
се бара согласно тендерската документација, треба да 
биде скенирана од оригинал. Понудувачите кои ќе би-
дат избрани за најповолни треба да ја достават во ори-
гинал документацијата која претходно ја имаат скенира-
но и прикачено на веб порталот: www.e-koncesii.mk, во 
рок од 5 дена од денот на приемот на известувањето и 
Одлуката за избор на најповолен понудувач. Доколку 
се работи за странски понудувачи, оваа документација 
треба да биде преведена од овластен судски преведу-
вач на македонски јазик. Документацијата не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на отворањето на 
Јавниот повик, освен Ревизорскиот извештај.

9. Секој понудувач може да достави еден понуден 
пакет за наведениот локалитет од јавниот повик. 

10. Тендерската документација се превзема елек-
тронски од веб порталот: www.e-koncesii.mk. Право на 
превземање на тендерската документација има секој 
субјект кој ќе се регистрира на веб порталот: www.e-
koncesii.mk. Право на учество во понатамошната поста-
пка на Јавниот повик има секој регистриран субјект на 
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веб порталот: www.e-koncesii.mk, кој подигнал тендер-
ска документација, аплицирал со своја понуда и дос-
тавил доказ за извршена уплата за превземената тендер-
ска документација. Тендерската документација може 
да се превземе на порталот: www.e-koncesii.mk

11. Понудите треба да се со важност од една година 
сметано од датумот на јавното отвoрање.

За аплицирање на јавниот повик, заинтересираниот 
понудувач е должен да уплати неповратни средства во 
висина од 6.000 (шест илјади) денари, да ја  скенира уп-
латницата и да ја прикачи преку системот на www.e-
koncesii.mk.

Уплатата треба да се изврши во корист на Буџетот 
на Република Северна  Македонија, со назнака: за тен-
дерска документација за доделување на концесија за де-
тални геолошки истражувања на минерална суровина 
по Јавниот повик 4/2019:

Трезорска сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840_____06163
Приходна шифра и програма: 724125-00
Депонент: Народна Банка на Република Северна Ма-

кедонија 
Даночен број: 4030000392597
За странски понудувачи:
Министерство за економија
Народна банка на Република Северна Македонија 
Бул.Кузман Јосифовски Питу бр.1
1000 Скопје, Република Северна Македонија
SWIFT BIC: NBRM MK 2X
IBAN: MK07 1007 0100 0028 009
12. Понудата се доставува преку порталот www.e-

koncesii.mk, односно само Тендерска гаранција во ори-
гинал се доставува и преку архивата на Министерство-
то за економија.

13. Рокот за поднесување на понуди и Тендерска га-
ранција е најдоцна до 27.11.2019 година до 10:00 часот. 

14. Јавното отвoрање на понудите ќе се изврши на 
27.11.2019 година во 10:00 часот, во просториите на 
Министерство за економија со адреса „Јуриј Гагрин“ 
бр.15, Скопје. Ќе се разгледуваат само понудите доста-
вени преку системот www.e-koncesii.mk и тендерската 
гаранција доставена преку архивата на Министерство-
то за економија.

15. Понудениот пакет треба да го содржи следното:
- Писмо за понуда;
- Тендерска гаранција;
- Спецификација и предмер /пресметка на предвиде-

ните работи и
- Документите со кои се докажуваат исполнувањето 

на личните, професионалните и финансиските услови 
на понудувачот, наведени во точка 6 од овој јавен по-
вик.

16. При изборот на најповолниот понудувач ќе би-
дат разгледувани само понудите кои ја содржат ком-
плетната документација пропишана во Тендерската до-
кументација.

17. Критериум според кој ќе се врши изборот на нај-
поволна понуда е највисок понуден концесиски надо-
месток, но не помал од почетната цена за локалитетот 
и минералната суровина предмет на овој јавен повик. 

Услов за вреднување на понудите е уредна Тендер-
ска гаранција.

18. Јавното наддавање преку системот за електрон-
ска аукција www.e-koncesii.mk, ќе се одржи на 
29.11.2019 година од 11:00 часот.

19. Обврските на концесионерот ќе бидат определе-
ни во Договорот за концесија за детални геолошки ис-
тражувања. Концесионерот е должен деталните геолош-
ки истражувања да ги врши во согласност со важечките 
закони и прописи во Република Северна Македонија.

20. Владата на Република Северна Македонија: мо-
же да врши изменување и дополнување на тендерската 
документација најдоцна 15 дена пред истекот на крајни-
от рок за поднесување на понудите, да не ја додели 
концесијата или целосно да ја прекине постапката. 

21. Начин на евалуација на понудите:
Доставувањето на понудите се прави преку порта-

лот www.e-koncesii.mk, односно само Тендерска га-
ранција се доставува преку архивата на Министерство-
то за економија.

Евалуација се прави на сите понуди доставени до 
27.11.2019 година до 10:00 часот. 

Евалуацијата на понудите ќе се одвива во два че-
кори, и тоа:

Во првиот чекор се проверува комплетноста и ва-
лидноста на Задолжителната документација. 

Ако се утврди дека документацијата не е ком-
плетна, финансиската понуда не се разгледува и на по-
нудувачот не му се дозволува учество во електронско-
то наддавање. 

Во вториот чекор, по утврдувањето на комплетнос-
та и валидноста на документацијата од страна на Коми-
сијата, се разгледува финансиската понуда и се одобру-
ва пристап во системот за учество во електронското 
наддавање. Секој понудувач во системот може да го ви-
ди неговиот тековен ранг во однос на финансиските по-
нуди и може да наддава согласно дефинираните прави-
ла објавени во системот www.e-koncesii.mk.

Комисијата ќе подготви Извештај од евалуацијата 
на понудите, во кој што ќе бидат опишани процедурата 
од текот на евалуацијата, електронската аукција (надда-
вањето), евентуалните забелешки и образложенијата на 
Комисијата. 

22. Надлежен орган за решавање по жалби во поста-
пката за доделување на концесии за детални геолошки 
истражувања на минерални суровини е Државната ко-
мисија за жалби по јавни набавки  (бул.Илинден бр.63 
А, 1000 Скопје, Република Северна Македонија). Жал-
ба може да се изјави во рок од осум дена од денот на:

- објавувањето на Јавниот повик за доделување на 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина во однос на податоците, дејствијата 
или пропуштањата за преземање дејствија од Јавниот 
повик;

- евалуација на понудите, во однос на дејствијата 
или пропуштањата за преземање дејствија поврзани со 
тендерската документација, односно постапката за ева-
луација на понудите и наддавање;

- прием на одлуката со која се одлучува за поединеч-
но право од постапката за доделување на концесија за 
детални геолошки истражувања на минерална суро-
вина, во однос на утврдувањето на способноста на при-
јавите за учество или евалуацијата на понудите и одлу-
ката и

- сознанија за незаконско водење на постапка за до-
делување на концесија за детални геолошки истражува-
ња на минерална суровина, најдоцна во рок од една го-
дина од денот на завршување на спроведената поста-
пка.

23. За сите прашања поврзани со овој јавен повик за-
интересираните кандидати  можат да се обратат кај ов-
ластените лица за контакт:

Флорент Чиче тел: +389 2 3093 481
e-mail: florent.c@economy.gov.mk
Кика Шпритова тел: +389 2 3093 520
e-mail: kika.spritova@economy.gov.mk

            Комисија за спроведување на постапката за
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          доделување на концесија за детални геолошки          
                 истражувања на минерална суровина

__________

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ - СКОПЈЕ

Врз основа на член 231 ставови 11, 12, 13, 14, 15 и 
16, членовите 231-а, 231-б, 231-в, 231-г, 231-д, 231-ѓ, 
231-е и 231-ж од Законот за здравствената заштита 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 
192/15, 17/16, 37/16 и 20/19)  Одлуката бр. 02-2773/35 
од 31.07.2019 година, на Управниот одбор на ЈЗУ Здрав-
ствен дом на Скопје - Скопје и Согласноста бр. 09-
7202/2 од 4.10.2019 година, од Министерството за 
здравство на РМ, Комисијата за спроведување на јавно-
то наддавање за закуп на простор и опрема во 
ЈЗУ„Здравствен дом на Скопје“ - Скопје, објавува

О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ПРОСТОР И ОПРЕМА 

ВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ-СКОПЈЕ 
СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (ПО ПРВ ПАТ)

1. ЗАКУПОДАВЕЦ - ЈЗУ Здравствен дом на 
Скопје-Скопје

2. ПРЕДМЕТ НА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП:
2.1. Предмет на издавање под закуп е просторот и 

опремата во ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-Скопје зара-
ди вршење на здравствена дејност наведена во табелата 
што следи, со почетна цена без ДДВ, како во колона 3 
од табелата и тоа:

2.2. Просторот предмет на издавање под закуп на 
јавното наддавање и заедничкиот простор може да се 
види секој работен ден од 9:00 до 14:00 часот, со прет-
ходна најава и присуство на претставник од Комисија-
та за спроведување на постапката.

2.3. Услови за давање под закуп: просторот –пред-
мет на издавање под закуп назначен во табелите во точ-
ка 2.1 се издава под следните услови:

- Намената на просторот е за вршење на соодветна-
та здравствена дејност:

Општа медицина  на ниво на примарна здравствена 
заштита;

Педијатрија на ниво на примарна здравствена заш-
тита;

- Закупецот не може да ја промени дејноста за која 
се издава закупот, не може да го издава просторот во 
подзакуп и не може да припојува други соосновачи; 

- Закупецот има обврска да го преземе и вработи 
здравствениот работник со средно образование врабо-
тен во ПЗУ која претходно функционирала во просто-
рот (член 318 став 3 и 4 од Законот за здравствената 
заштита);

- Трошоците за инвестиции паѓаат на товар на заку-
пецот и кон истите може да пристапи по претходно 
писмено одобрение од Здравствениот дом;

- Закупнината за користење на заедничкиот простор 
(чекални, ходници и санитарни јазли) не е предмет на 
јавно наддавање. Закупнината за тој простор се уреду-
ва со договорот за закуп; 

- Закупецот се обврзува да учествува во надоместу-
вањето на трошоците за потрошена електрична и топ-
линска енергија, вода и ѓубретарина во просторот изда-
ден под закуп во согласност со процентуалното учес-
тво во вкупната потрошувачка во објектот. Трошоците 
за обезбедување на објектот се утврдуваат во износ од 
150 денари. Трошоците за употреба и одржување на ли-
фт се утврдуваат во износ од 100 денари. Трошоците за 
употреба и одржување на етажните простории (скали, 
одморалишта, холови) се утврдуваат во износ од 300 де-
нари за поликлниките и 150 денари за здравствените 
станици; 

- Во случај на дефект во просторот издаден под за-
куп, трошоците за отстранување на дефектот ќе ги сно-
си закупецот на просторот каде што е дефектот; 

- Закупецот се обврзува плаќањето на закупнината 
да биде месечно по добивањето на фактурата од Здрав-
ствениот дом, најдоцна до 15 наредниот месец за теков-
ниот месец;

- Во случај на згаснување на здравствената устано-
ва или неможност за подмирување на закупнината, об-
врските ги превзема основачот на ПЗУ.

3. ПРАВО НА УЧЕСТВО
3.1. Право на учество на јавното наддавање имаат:
- Физички лица- доктори од соодветната област 

(доктори на медицина и специјалисти по педијатрија) 
кои ги исполнуваат условите пропишани со Законот за 
здравствената заштита, да имаат завршено високо обра-
зование VII -1 степен, Медицински факултет и Специја-
лизација од соодветната област) и да имаат Лиценца за 
работа и

- Правни лица- приватни здравствени установи ос-
новани и регистрирани за вршење на здравствена деј-
ност од соодветната област, кои пет дена пред одржува-
ње на јавното наддавање ќе достават пријава во која е 
содржана Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 
2.3, документацијата од точка 4.1 на овој оглас на адре-
са на ЈЗУ Здравствен дом на Скопје, бул. Крсте Мисир-
ков бр. 28, Скопје, најдоцна до 14:00 часот.

3.2. Депозит- Право на учество на јавното наддава-
ње имаат само лицата кои ќе достават доказ-уплатница 
дека пет дена пред одржувањето на јавното наддавање 
уплатиле депозит за учество на наддавање во висина на 
износот наведен во колона 4 на табелата од точка 2.1 
на трезорската сметка на ФЗОРСМ и тоа: Банка на при-
мачот НБРСМ, сметка 100000000066005, сметка на бу-
џетски корисник: 660250003553127, Приходна шифра: 
723911 и Програма 00, со цел на дознака, депозит за 
учество на јавното наддавање за закуп на простор и оп-
рема во ординациите и просторот наведени во табелата 
во точка 2.1. 
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3.3. Уплатата извршена спротивно на точка 3.2 се 
смета за ненавремена и лицата кои не ја извршиле нав-
ремено уплатата и не доставиле пријава согласно точка 
3.1 немаат право на учество.

3.4 Уплатениот паричен депозит од најповолниот 
наддавач се засметува во закупнината.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНОТО НАДДА-
ВАЊЕ

4.1 Заинтересираните лица треба да поднесат прија-
ва за учество на јавното наддавање во рокот утврден во 
точка 3.1 во затворен плик со назнака „за јавно наддва-
ње за закуп на простор на ординациите наведени во та-
белата од точка 2.1“. Образецот на пријава може да се 
подигне од Архивата  на ЈЗУ „Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје, секој работен ден од 8:00 до 14:00 ча-
сот.

Со пријавата заинтересираните лица треба да доста-
ват:

ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 од 

Огласот;
- Фотокопија од важечка лична исправа (лична 

карта или пасош);
- Доказ за завршено образование (оригинал или ко-

пија заверена на нотар);
- Лиценца за работа- важечка (оригинал или копија 

заверена на нотар);
- Уредно полномошно за застапување во случај на 

учество преку полномошник);
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3 на 

Огласот;
- Доказ за регистрација на правното лице во Цен-

тралниот регистар на РМ односно РСМ (не постар од 
шест месеци);

- Решение со кое се дава дозвола за почнување со 
работа на здравствена установа од Министерството за 
здравство на РМ односно РСМ;

- Уредно полномошно за полномошникот што го 
претставува правното лице, односно доказ за својство 
на овластено одговорно лице на правното лице.

5. ДЕН, ЧАС И МЕСТО НА УСНОТО ЈАВНО НАД-
ДАВАЊЕ

Усното јавно наддавање ќе се одржи во простории-
те на ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“- Скопје, на бул. 
Крсте Мисирков бр. 28, Скопје - Поликлиника „Бит Па-
зар“ и тоа:

На ден 8.11.2019 година (петок) во:
- 9:00 часот, за просторот под реден број 1
- 10:00 часот за просторот под реден број  2
- 11:00 часот за просторот под реден број  3

6. ПОСТАПКА ЗА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
6.1. Постапката за јавното наддавање ја спроведува 

Комисија за спроведување на јавното наддавање на ЈЗУ 
„Здравствен дом на Скопје“-Скопје. На денот на јавно-
то наддавање, можат да учествуваат само физичкото ли-
це односно овластеното лице на ПЗУ кои ги исполнува-
ат условите на огласот и на чие име гласи уплатениот 
депозит. Учесниците својот легитимитет за учество во 
наддавањето го потврдуваат со важечка лична исправа 
и уредно полномошно за полномошниците. 

6.2. Јавното наддавање започнува со јавно соопшту-
вање на почетната цена утврдена во колона 3 на табела-
та од точка 2.1 од огласот;

6.3. Наддавањето се врши „чекорно“ со зголемува-
ње на вредноста со секој чекор, за износ не помал од 
100 денари.

6.4. Учесникот во наддавањето кој понудил највисо-
ка цена, која и по три пати соопштена не е наддадена 
од друг учесник, се стекнува со статус на најповолен 
наддавач.

6.5. Со статус на најповолен понудувач може да се 
стекне и учесник кој на јавното наддавање се јавил ка-
ко единствен наддавач кој ги исполнил и прифаќа усло-
вите од огласот и ја наддаде почетната цена најмалку 
за еден чекор.

6.6. Со најповолниот наддавач ЈЗУ„Здравствен дом 
на Скопје“-Скопје , ќе склучи договор за закуп на прос-
торот-предмет на јавното наддвање. Со договорот за за-
куп поблиску ќе се определат правата и обврските од 
закупениот однос.

6.7.  На учесниците на наддавањето што не добиле 
статус на најповолни наддавачи, средствата уплатени 
како депозит ќе им бидат  вратени во рок од 15 дена од 
денот на јавното наддавање.

6.8.  Доколку најповолниот наддавач во рок од 15 
дена од денот на доставувањето на договорот за закуп, 
не склучи договор за закуп, уплатените парични сред-
ства на име депозит за учество, не му се враќаат. Во 
овој случај со статус на најповолен наддавач ќе се стек-
не учесникот кој по редослед е следно рангиран надда-
вач, што ги исполнува условите од огласот и ја наддал 
почетната цена на јавното наддвање и со истиот ќе се 
пристапи кон склучување на договор за закуп. 

6.9. Учесниците на јавното наддавање имаат право 
на приговор само по однос на постапката на јавното 
наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавно-
то наддавање до Комисијата која одлучува по пригово-
рот со решение во рок од пет дена од приемот на приго-
ворот. Против решението на Комисијата, може да се из-
јави жалба до Државната комисија за одлучување во уп-
равна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен. 

6.10. Со склучувањето на договор за закуп на прос-
тор и опрема склучен помеѓу ЈЗУ„Здравствен дом на 
Скопје“-Скопје, физичко или правно лице, избран за 
најповолен понудувач согласно спроведената постапка, 
не се стекнува по автоматизам и со лиценца за вршење 
на дејност во мрежата на здравствени установи.

Склучувањето на  договор за лиценца за вршење на 
здравствена дејност во мрежата на здравствени устано-
ви се стекнува исклучиво по спроведена постапка што 
се води во Министерството за здравство, согласно Зако-
нот за здравствената заштита и според потребите за 
вршење на здравствена дејност утврдени во Уредбата 
за мрежата на здравствени установи.

Согласно претходното, физичкото или правното ли-
це кое е избрано за најповолен понудувач може да ја 
врши здравствената дејност за која го има добиено 
просторот во ЈЗУ„Здравствен дом на Скопје“ - Скопје, 
само доколку здравствената установа добие дозвола за 
работа од Министерството за здравство и склучи дого-
вор со Фондот за здравствено осигурување на РСМ врз 
основа на договор за лиценца склучен со Министер-
ството за здравство за да работи во мрежа или да рабо-
ти вон мрежата без да склучи договор со Фондот, само 
со добивање на дозвола за работа. 

6.11. Огласот ќе биде објавен во „Службен весник 
на РСМ“ и на Огласната табла во ЈЗУ„Здравствен дом 
на Скопје“ - Скопје.

6.12 Подетални информации и увид во предметот 
на јавното наддавање со претходна најава може да се 
добијат на тел: 02 3119-733 и моб. 075/474-844 – лице 
за контакт, Снежана Поп-Манчева.
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          Комисија за спроведување на јавно наддавање
                  ЈЗУ„Здравствен дом на Скопје“- Скопје

__________

О Г Л А С
ЗА НАМЕРА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА 

ГЛАВНИНА

Друштвото за угостителство и трговија КРЕП ДОО-
ЕЛ Радовиш со ЕМБС 5491690, со седиште на бул. 
Александар Македонски б. б. Радовиш има намера да 
изврши намалување на основната главнина, согласно 
со Решението од ЦР на РСМ, деловоден број 
35020190022452 од 8.10.2019 година и тоа од вкупната 
главнина 10.025.150 денари се намалува непаричен 
влог со износ од 9.614.150 денари поради намален обем 
на работа на друштвото.

По извршеното намалување на основната главнина, 
основната главнина на друштвото ќе биде непаричен 
влог со износ од 411.000 денари.

Друштвото е согласно на доверителите, врз основа 
на нивно барање, да им ги исплати побарувањата или 
да им даде обезбедување. Ако, по истекот на 90 дена од 
денот на објавувањето на огласот не биде поднесено ба-
рање за исплата на побарување, се смета дека сите дове-
рители се согласни со намерата за намалување на ос-
новната главнина.

                                                         Управител,
Илија Дацев, с.р.

(53126)
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