
Градежни и инженерски работи проектирани од страна на Работодавачот, 
според FIDIC Pink-book 

Проект: Програма за водовод и канализација Македонија, фаза II 
Набавка на работи за Општина Гевгелија 

Постапка на наддавање:     Постапка за меѓународно конкурентно наддавање во една 
фаза со квалификација 

Земја:    Република Северна Македонија 

БМЗ бр.:   200966408 

Бројот за набавки на KFW:  507045 

Датум на поднесување: 14 јули 2021 година, 11:00 часот 

 

Позадина: 

ЈПКД „Комуналец″ Гевгелија финансиран од KFW за потребите на Програма за 
водовод и канализација во Македонија, фаза II, има намера да примени дел од 
приходите за исплата според договорот за набавка на работи во општина Гевгелија. 
Овој договор ќе биде финансиран заедно со грантови од германска билатерална 
соработка, преку KFW. 
 

Планирани активности: 

Проектот вклучува изградба и рехабилитација на мрежи за водоснабдување, 
канализациони мрежи за атмосферски води и набавка на опрема во општина 
Гевгелија. Проектот ќе вклучува пет мерки Г1 - Г5:  
 

 Г1 - Рехабилитација на водоводна линија Гевгелија - Богородица 

 Водоводна линија - DN 100, должина прибл. 640 м 
 Водоводна линија - DN 150, должина прибл. 1640 м 
 Водоводна линија - DN 200, должина прибл. 4140 м 

 Г2 - Изградба на водоводна линија за довод на вода за Негорци и Прдејци 
 Водоводна линија - DN 250, должина прибл. 2820 м 

 Г3 - Изградба на атмосферска канализациона мрежа на улиците Јосиф 
Јосифски, Ристо Фаршинин, Илинденска и околината 
 Aтмосферска канализација - 300 DN, должина прибл. 150 м 

 Aтмосферска канализација - 400 DN, должина прибл. 1250 м 
 Aтмосферска канализација - 500 DN, должина прибл. 1130 м 
 Aтмосферска канализација - 600 DN, должина прибл. 1710 м 
 Aтмосферска канализација - 800 DN, должина прибл. 1660 м 
 Aтмосферска канализација - 1000 DN, должина прибл. 530 м 

 Г4 - Изградба на атмосферска канализациона мрежа на улиците Никола 
Карев и дел од улица Серменинска 
 Aтмосферска канализација - 500 DN, должина прибл. 670 м 
 Aтмосферска канализација - 400 DN, должина прибл. 320 м 



 Г5 - опрема: Дистрибутивни вентили за водоводна мрежа; Набавка на 
водомери со безжични модули за читање; Набавка и инсталација на 
протокомери 
 Протокомери - парчиња. 14 
 Водомер за потрошувачи - парчиња 2250 
 Вентили разни DN - парчиња 100 

 
Мерките Г1 - Г4 ќе се спроведат задолжително, додека мерката Г5 се спроведува 
опционално во зависност од достапноста на преостанатите средства, по процесот на 
тендерирање. 
 
Време за завршување на работите e 500 дена. 
 

Минимални барања за квалификација: 

Наддавањето ќе се спроведе преку постапката за меѓународно наддавање со 
квалификација, како што е наведено во Упатството на KfW за упатства за набавка на 
стоки, работи и придружни услуги во финансиска соработка со земјите партнери 
(„Упатства на KfW“). Меѓу другите минималните барања за квалификација вклучуваат:  
 

 Финансиски можности - Ликвидност 
 
Пристап до, или има на располагање ликвидни средства, недвижни средства без 
хипотека, кредитни линии и други финансиски средства (независно од какво било 
договорено авансно плаќање) доволни за да ги исполнат барањата за паричен тек во 
градежништвото проценети како 450.000 евра за предметниот договор (ите) нето од 
другите обврски на понудувачите. 
 

 Просечен годишен обрт на градба 
 
Минимален промет на годишна градба од 3.000.000 евра, за последните 3 години, 
пресметан како вкупно заверени годишни плаќања примени за договорите во тек и / 
или завршени. 
 

 Специфичнo градежништво и искуство за управување со договор 
 
Слични договори, задоволително и суштински завршени како главен изведувач, член 
на конзорциум или заедничко вложување , изведувач за управување или подизведувач 
во период помеѓу 1 јануари 2016 година и крајниот рок за поднесување апликација (т.е. 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020) со минимална вредност 2.000.000 евра. 
 

 Градежно искуство во клучни активности 
 
Минимално градежно искуство успешно остварено во следниве клучни активности:  
 

- Искуство со изградба на водоводни мрежи во урбани средини со минимална 
должина од 10 км и дијаметар од најмалку 100 мм. 



- Искуство со изградба на канализациони (атмосферски и/или отпадни води) 
мрежи во урбани средини со минимална должина од 10 км и дијаметар од 
најмалку 200 мм 

 
 Cертификати 

 
Достапност на важечки ISO сертификат, како подолу наведените, или меѓународно 
признат еквивалент: 
 

- Сертификат за управување со квалитет ISO 9001 
- Сертификат за управување со животна средина ISO 14001: 2014 
- Сертификат за здравје и безбедност OHSAS 18001 

 
 Искуство во проекти со значајно влијание врз животната средина, 

социјална сфера, здравје и безбедноста (ESHS) 
 
За договори кои се завршени и се во фаза на реализација како главен изведувач, член 
на заедничко вложување или конзорциум, изведувач на управување или подизведувач 
на или по првиот ден од назначена календарска година (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), 
минимално специфично искуство во врска со следниве барања на ESHS:  
 

- ESHS Предизвици:  
Управување со влијанијата на ESHS од слични градежни работи во урбани 
средини 

- ESHS мерки:  
Договори во кои се бара поднесување и спроведување на План за управување 
со животната средина и План за здравје и безбедност на Изведувачот 

 

Состанок пред поднесување на понуди: 

Датум, време и локација за состанок пред понудата е: 
09.06.2021 во 09:00 часот во ЈПКД „Комуналец” Гевгелија. 
 

Датум на затворање: 

Понудите треба да се достават на англиски и македонски јазик најдоцна до 14 јули 
2021 година, 11:00 часот во канцелариите на: 
 
ЈПКД „Комуналец” Гевгелија 
Контакт: Г-дин Златко Зумров 
Адреса: 7-ми Ноември бр.50, Приземје, соба 2 
Град: Гевгелија 
Поштенски број: 1480 
Земја: Република Северна Македонија 
 
Работодавач на избраниот понудувач е локалниот носител на проектот, Јавно 
претпријатие на град Гевгелија одговорно за водоснабдување и канализација – ЈПКД 
„Комуналец” Гевгелија. 



Тендерска гаранција 

Износот и валутата на гаранција  на понудата е 70.000 евра. 

 

Набавка на документи за тендер 

Тендерските документи и дополнителни информации може да се добијат од ЈПКД  
„Комуналец” Гевгелија, г-дин Златко Зумров, komunalecgevgelija@yahoo.com по 
претходно поднесено барање и приложена  уплата од 100 евра, или во денарска 
противвредност. 
 

Применливи упатства за набавка 

Тендерскиот процес е предмет на Упатството на KfW „Насоки за набавка на 
консултантски услуги, работи, растенија, стоки и услуги за неконсалтинг во финансиска 
соработка со земјите партнери“, видете 
 https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfWDevelopment-
Bank/Publications-Videos/Publication-series/Guidelines-and-contracts/ 


