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Vrz osnova na ~len 24 stav 1 to~ka 23 od Statutot na Op{tina \or~e
Petrov (Slu`ben Glasnik na Op{tina \or~e Petrov broj 5/2006)
Gradona~alnokot na Op{tina \or~e Petrov na den 18.02.2010 godina, ja donese
slednata

I S P R A V K A
vo Odlukata za donesuvawe na Urbanisti~ki Plan za selo Orman,

Op{tina \or~e Petrov - Skopje

Se vr{i tehni~ka ispravka na delovodniot broj na Odlukata za
donesuvawe na Urbanisti~ki Plan za selo Orman, Op{tina \or~e Petrov -
Skopje, donesena na 16-tata sednica na Sovetot na Op{tina \or~e Petrov,
objavena vo Slu`ben Glasnik na Op{tina \or~e Petrov broj 1/2010 god.

Namesto delovodniot broj 07-42/3 od 22.01.2010 godina, Skopje, treba da
stoi delovoden broj 07-42/4 od 22.02.2010 godina, Skopje.

Broj 08-715/1
od 18.02.2010 godina
Skopje

G r a d o n a ~ a l n i k
Sokol Mitrovski s.r.
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Republika Makedonija

OP[TINA \OR^E PETROV

Врз онова на Одлуката за отпочнување на постапка за доделување на концесија на
Советот на општина Ѓорче Петров бр. 07-481/8 од 26.02.2009 година и член 43 од Законот за
концесии и други видови на јавно-приватно партнерство („Сл. Весник на РМ„ бр.07/08; 139/08 и
64/09) Oпштина Ѓорче Петров - Скопје, преку Комисијата за спроведување на постапката за
доделување на концесија, го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА СОБИРАЊЕ
И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД И ДРУГИ ВИДОВИ
НА НЕОПАСЕН ОТПАД НА ДЕЛ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

1. ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЈАТА

1.1.Предмет на концесијата е собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови
на неопасен отад на дел од подрачјето на Oпштина Ѓорче Петров, и тоа за следните населени
места:

1. Волково;
2. Волково-Пржина;
3. Кисела Јабука;
4. Грачани;
5. Кучково;
6. Никиштане;
7. Ново Село; и
8. Орман

1.2.Траењето на концесијата изнесува 15 години.

2.ПОДАТОЦИ ЗА КОНЦЕДЕНТОТ
Општина Ѓорче Петров , со адреса на ул. Ѓорче Петров бб , телефон за контакт  20 39
307 и 20 44 411, факс 20 33 309 електронска пошта opstinagpetrov@yahoo.com,

mailto:opstinagpetrov@yahoo.com
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3. НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНЦЕСИЈАТА

Предметот на концесијата ќе се реализира со:
 Собирање на комунален отпад и други видови на неопасен оптпад во населените

места за кои ќе се додели концесијата и тоа  еднаш до два пати неделно,според
условите во тендерската документација и Модел за собирање и транспортирање на
отпадот, (согласно карта на улиците во руралникот дел) приложен со понудата;

 Транспортирање  на комуналниот отпад и другите видови на неопасен отпад до
легална овластена  депонија на трошок на концесионерот;

 поставување на канти од  120 л за секој корисник на услугите, кои концесионерот ќе ги
постави на свој трошок, во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на Договорот
за конесија;

   организирање, селектирање, собирање и транспортирање на хартија ,пластика и сличен
отпад  по пунктови, според модел приложен кон понудата, а со селектирањето  треба
да се отпочне најкасно 1 (една) година од поптишување на договорот и

    Два пати годишно организирање на собирање и транспортирање на габаритен отпад во
кој спаѓаат непотребни работи од домаќинствата на корисниците на услугите, како и
два пати годишно собирање и транспортирање на биоразградив – растителен отпад од
земјоделско потекло.

4. ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ НА КОНЦЕСИЈАТА

Проценетата вредност на концесијата изнесува 321.326 евра.

5. ВИД НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА

Постапката за доделување на концесијата ќе се спроведе по пат на отворена постапка.

6. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК

6.1. Право на учество на јавниот повик имаат домашни и странски правни лица, како и повеќе
правни лица (конзорциум на понудувачи) под услови утврдени со Законот за концесии и други
видови на јавно-приватно партнерство („Сл. Весник на РМ„ бр. 7/08; 139/08 и 64/09 ) и оваа
тендерска документација.

6.2. Во случај ако странско правно лице биде избрано за концесионер, истото е должно пред
склучувањето на Договорот за концесија, да воспостави, односно регистрира правно лице во
Република Македонија кое ќе биде надлежно за имплементирање на  Договорот за концесија.

7. ФОРМА, СОДРЖИНА И ЈАЗИК НА ПОНУДАТА

7.1. Понудата се изготвува на оригиналниот образец на понуда кој е даден во прилог на
тендерската документација, на начин и под услови утврдени со овој јавен повик и тендерската
документација

7.2. Понудата, како и целата кореспонденција кои се разменуваат помеѓу концедентот и
понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо.
Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг
јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.
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8. ВАЖНОСТ НА ПОНУДАТА
8.1. Периодот на важност на понудата ќе изнесува 90 дена од денот на јавното отворање, за чие
времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот.
8.2. Понудите кои содржат покус период на важност од  тој утврден во оваа точка од тендерската
документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

9. ГAРАНЦИЈА ЗА УЧЕСТВО

Како дел од понудата понудувачот обезбедува гаранција за учество во висина од 3 % од
проценетата вредноста на концесијата.

10. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТА НА
ПОНУДУВАЧИТЕ/КОНЦЕСИОНЕРИТЕ

За да учествуваат во постапката за доделување на договорот за концесија, односно за да може
понудите да се оценуваат/евалуираат,  понудувачите/концесионерите треба да се селектирани
за подобни, за што мора да ги исполнат критериуми за утврдување на нивната способност кои се
поблиску дадени и опишани во тендерската документација.

11. КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА

Критериуми за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за концесија се:

 висина ( месечна цена) на јавните услуги ____________________________ 70 бода
 висина на концесискиот надоместок __________________________ ______ 15 бода
 квалитет ( Модел за собирањеи транспортирање

 комуналниот отпад и Модел за
 селектирање, собирање и транспортирање
 на хартија и пластика и сличен отпад)________________________________15 бода

12. РОК, АДРЕСА И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

12.1. Краен рок за доставување на понудите е 12.04.2010 година до 12,00 часот по локално
време.

12.2. Понудите се доставуваат преку пошта или директно во архивата на општина Ѓорче Петров,
Ул. Ѓорче Петров б.б.- Скопје, Република Македонија.

12.3. Понудувачот го приложува оригиналниот примерок на понудата во запечатен внатрешен
плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во запечатен надворешен плик кој:
 е адресиран со целосна и точна адреса на концедентот;
 го содржи бројот на јавниот повик; и
 во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“, да не се отвора пред времето и

датумот за отворањето на понудите.
Доколку сите плика не се запечатени и обележани како што се бара, концедентот не презема
одговорност за затурање или предвремено отворање на понудата.
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13. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Јавното отварање на понудите ќе се изврши на 12.04.2010 година во 12,00 часот во
просториите на општина Ѓорче Петров,  во присуство на овластени претставници на
понудувачите.

14. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

13.1. Тендерската документација може да се подигне секој работен ден во архивата на општина
Ѓорче Петров, Ул. Ѓорче Петров б.б. Скопје, Република Македонија.

Тендерска документација може да подигне било кој заинтересиран понудувач, откако ќе уплати
паричен надомест во износ од 2000 евра во денарска противредност според средниот курс на
НБМ на денот на уплатата, на Општина Ѓорче Петров – Скопје, на Трезорска сметка:
100000000063095 - Депонент на НБРМ, сметка на корисник: 778014118163012, Приходно конто :
724125

13.2. Понуди можат да достават само понудувачи кои ја имаат подигнато тендерската
документација.

Брoj 03-341/6
16.02.2010 годina ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
С к о п ј е Комисија за спроведување на концесија

Претседател,
Бранкица Гацова s.r.


