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Покана за претквалификација 
 

Северна Македонија 

Проект за третман на отпадни води Скопје 

Проектирање и изградба на постројка за третман на отпадни води Скопје за 
градот Скопје 

 

Оваа Покана за претквалификација следи по Општиот повик за набавка за овој 
проект што, беше објавен на 3 мај 2019 година во Службениот весник на Европската 
Унија (Ref. 2019/S 086-204758). 
 
Владата на Република Северна Македонија, застапувана од Министерството за 
финансии (во натамошниот текст „Позајмувач“) и Јавното претпријатие „Водовод и 
канализација Скопје („ВиК“), општинско претпријатие на градот Скопје, во 
натамошниот текст „Организатор“, аплицираа за кредити кај Европската 
инвестициска банка – ЕИБ (во натамошниот текст „Банка“) и за кредит од Европската 
банка за обнова и развој – ЕБОР управувана од Банката, за трошоци за Проектот за 
постројка за третман на отпадни води Скопје. Оваа Покана за претквалификација се 
однесува на договор за Проектирање и изградба на постројка за третман на 
отпадни води Скопје. 
 
Оваа претквалификација е отворена за сите заинтересирани компании и е објавена 
во Службениот весник на Европската Унија за да се изберат компании што ќе бидат 
поканети за меѓународна ограничена постапка за набавка за овој проект. 
 
Овој договор ќе вклучи проектирање и добивање одобренија според законодавството 
на Република Северна Македонија, изградба, тестирање, пуштање во работа, 
изработка на процесни процедури, пробна работа од 24 месеци пред 
примопредавањето и поправка на дефекти во текот на Периодот за известување за 
дефекти. 

 
Договорот ќе се спроведува според условите на ФИДИК (Меѓународна федерација на 
инженери консултанти) за договори за изградба на постројки и проектирање, прво 
издание 1999 (Жолта книга) и ќе подразбира проектирање и изградба на Фаза 1 
(2035) на постројка за третман на отпадни води на градот Скопје. Постројката за 
третман на отпадни води ќе биде постројка со активна тиња, за примарен и 
секундарен третман за отстранување на загадувањето со јаглерод и ќе биде 
димензионирана за исполнување на потребите до 650,000 ПЕ (еквивалент на 
население). Проектот за постројката ќе предвиди, но нема да вклучи, идно 
надградување за да се вклучи и терцијарен третман за отстранување на хранливи 
материи, што е предмет на Фазата 2 (2045). Постројката ќе содржи погони за третман 
на настанатата тиња што ќе опфаќа згуснување, дигестија, сушење и запалување на 
самото место. Процесот на третман понатаму ќе содржи контрола на мирисот и 
оптимизација на енергијата. Работите, исто така, ќе вклучат поврзување со 
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канализациониот систем, вклучително и инвертиран сифон под реката Вардар, 
работи за заштита од поплави на самото место, електрични работи вклучително 
потстаници, поврзување за мрежата и резервни генератори, како и обука на 
персоналот на Нарачателот за работа и одржување на погоните.  
 
Периодот за имплементирање на договорот се очекува да почне во првото 
тримесечје од 2021 година со траење од72 месеци, и да ги вклучи следниве клучни 
активности: 

- 36 месеци за проектирање и изградба 
- 24 месеци за пробна работа, и  
- 12 месеци период за известување за дефекти. 

 
За оцена на апликациите според критериумите дефинирани подолу Организаторот ќе 
користи методологија поминал/не поминал. Врз основа на добиените апликации, 
меѓу 3 и 8 кандидати што суштински ги задоволуваат критериумите ќе бидат поканети 
да поднесат детални понуди за овој договор. Ако повеќе од 8 (осум) квалификувани 
кандидати ги исполнуваат критерумите за избор, ќе бидат преиспитани релативните 
предности и слабости на апликациите на овие кандидати за да се идентификуваат 8 
(осум) најдобри кандидати во согласност со методологијата утврдена во ставот 22,7 
од Упатството за подносителите. Ако бројот на квалификуваните кандидати што ги 
исполнуваат критериумите за избор е помал од минимумот од 3 (тројца) кандидати, 
Организаторот ќе одлучи да го прекине процесот на претквалификација и ќе биде 
почната нова постапка за набавка. 
 
Критериумите што ќе се користат за оценување на апликациите за 
претквалификација се следниве: 
 

1. Општо искуство 

Искуство со договори за проектирање и изградба (или испорака и 

монтажа) на постројки за третман на отпадни води во улога на прв 

изведувач, член на заедничко вложување, конзорциум или 

асоцијација (ЈВЦА), подизведувач или вршител на управување со 

договор за период од најмалку 15 (петнаесет) години пред крајниот 

рок за поднесување на апликацијата. 

. 
 

2. Посебно искуство 
 

  Подносителот треба да ги исполнува следниве минимални критериуми: 
   

а) Успешно искуство како главен изведувач, како член на заедничко 
вложување, конзорциум или асоцијација, вршител на управување со 
договор за проектирање и изградба за најмалку 2 (две) урбани постројки 
за третман на отпадни води со капацитет од најмалку 300,000 ПЕ, кои 
опфаќале, како минимум, третман на примарно и секундарно (биолошко) 
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ниво. Сите договори треба да бидат успешно и суштински1завршени во 
последните 15 (петнаесет) години. 

 
б) Успешно искуство како главен изведувач, како член на заедничко 
вложување, конзорциум или асоцијација, вршител на управување со 
договор или подизведувач со главна одговорност при проектирање и 
изградба за најмалку 1 (една) урбана постројка за третман на отпадни 
води со вредност на договорот од најмалку 40 (четириесет) милиони 
ЕУР. Сите договори треба да бидат успешно и суштински завршени во 
период од последните 15 (петнаесет) години. За договори во кои 
подносителот учествувал како член на заедничко вложување или член на 
конзорциум или подизведувач, за исполнување на овој услов ќе се земе 
предвид само вредноста на уделот на подносителот. 

 

в) За горенаведеното или за други договори извршени во текот на периодот 
наведен во точка 2(а), подносителот ќе докаже успешно исуство во 
следниве клучни активности: 

i. Проектирање и изградба на најмалку: 

• 1 (еден) проект што вклучува дигестија на тиња со капацитет 
од најмалку 10 тони дигестирана тиња/ден 

• 1 (еден) проект кој вклучува запалување на тиња со 
минимален капацитет од најмалку 10 тони дигестирана 
тиња/ден 

 
ii. Успешно искуство во работењето и одржувањето на 2 (две) 

урбани постројки за третман на отпадни води со капацитет од 
најмалку 300.000 ПЕ за период од минимум 2 (две) години. 
Ваквото ускуство може да вклучи пробна работа пред 
примопредавањето.  
 

iii. Успешно искуство во работењето и одржувањето на следниве 
процеси: 

 

• 1 (еден) проект кој вклучува дигестија на тиња со капацитет 
од најмалку 10 тони дигестирана тиња/ден 

• 1 (еден) проект кој вклучува запалување на тиња со 
минимален капацитет од најмалку 10 тони дигестирана 
тиња/ден 

Ваквото ускуство може да вклучи пробна работа пред примопредавањето. 

iv. Успешно искуство како главен изведувач, водач на заедничко 
вложување, конзорциум или асоцијација, или вршител на 
управување со договор од најмалку 1 (една) урбана пострјка за 

 
1Суштинско завршување значи издавање Сертификат за примопредавање или негов еквивалент. 
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третман на отпадни води, извршено според условите на договорите 
на Жолтата книга (1999), Сребрната книга (1999) или Златната книга 
(2008) на ФИДИК.  Овој договор ќе биде биде успешно и суштински 
завршен со издавање на Сертификат за примопредавање или на 
Сертификат за пуштање во работа. 

 
 

Потврда на искуството: 
 

Искуството ќе биде потврдено со доставување на копии од сертификати за 
завршување договори (или сличен документ) или на сеопфатни референци од 
клиенти. За секоја референца штоа ќе ја достави подносителот, во поднесената 
апликација или документација мора да биде доставен сертификат издаден во период 
од најмалку 15 (петнаесет) години што ги содржи следниве информации: 

• Име и седиште на договорниот орган (втората страна во договорот) 

• Назив на договорот 

• Краток опис на завршените проекти 

• Вредност на договорот  

• Почеток и завршување на договорот 

• Место на извршување на договорот 

• Изјава за уредно завршени договори (дека работите се правилно 

изведени во согласност со правилата на струката) 

• Потпис на Нарачателот/Клиентот и печат или меморандум.  

 
 

3. Просечен годишен обрт  

Подносителот ќе има минимален просечен годишен обрт во изградба во 
еквивалентна вредност на 100 милиони ЕУР (сто милиони евра), 
пресметано како вкупни потврдени плаќања добиени за договори што се во 
тек или се завршени, во период од последните 5 (пет) години. 
 
Вредноста на обртот во валути различни од еврото ќе биде пресметана во 
евра врз база на девизниот курс од 1 јули за секоја година на известување, 
утврден од централната/националната банка во земјата на подносителот. 
 

 
4. Финансиска состојба 

 
Подносителот треба да покаже дека има пристап, или дека има на 
располагање, ликвидни средства, неоптоварен недвижен имот, кредитни 
линии и други финансиски средства што се доволни за да одговорат на 
готовинскиот ток за изградбата според договорот за период од 6 (шест) 
месеци, пресметано за не помалку од еквивалентна вредност на 20 
милиони ЕУР (дваесет милиони евра), земајќи ги предвид обврските на 
подносителот во други договори. 
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5. Историја на неизвршување 
 

Доследна историја на судски спорови и/или арбитражни пресуди против 
подносителот или против кој било партнер во заедничко вложување, или 
неизвршување на обврските од договори од нивна страна може да 
резултира со неуспех на апликацијата. 
 
Освен тоа, подносителот треба да ги пријави сите договори за градежни 
работи што биле прекинати или раскинати и/или за кои Нарачателот 
повикал на безбедност на изведбата од причини поврзани со 
неусогласеноста со еколошките или социјалните или здравствените или 

безбедносните барања или со заштитата во последните 5 (пет) години.2. 
 

6. Тековни обврски и доделување на договори што се очекуваат 
Подносителот треба да даде информации за тековните договорни обврски 
и за доделување на договори што се очекуваат.  
  
Организаторот може да ја одбие апликацијата ако нивото на потврдени 
обврски што треба да се извршат паралелно со Договорот го надминува 
годишниот обрт на подносителот за претходната година за фактор 1,2. 
 

7. Посебни барања во врска со заедничко вложување, конзорциум или 
асоцијација (ЈВЦА) 

 
Заедничкото вложување, конзорциумот или асоцијацијата мора да ги задоволи 
следниве минимални барања за квалификување:  

а. Заедничкото вложување, конзорциумот или асоцијацијата мора колективно 
да ги задоволи сите горенаведени критериуми за квалификување, за која цел 
ќе бидат додадени релевантни бројки за секој од партнерите за да се постигне 
вкупниот капацитет на заедничкото вложување.   

б. Секој партнер треба да исполни не помалку од 20 (дваесет) проценти од 
сите критериуми за квалификување во однос на обртот и достапноста на 
финансиски средства според критериумите дефинирани во горенаведените 
точки Општо искустви и Финансиска состојба.  

Водечкиот партнер треба да исполни не помалку од 40 (четириесет) 
проценти од сите критериуми за квалификување во однос на обртот и на 
достапноста на финансиските средства според критериумите дефинирани во 
горенаведените точки Општо искуство и Финансиска состојба. 

 
2Организаторот може да ја користи оваа информација за да побара дополнителни информации или објаснувања 

во текот на фазата на претквалификацијата или фазата на поднесување понуди. 
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Секој партнер треба да ги исполни барањата за добра состојба (обрт и 
достапност на финансиски средства) што се однесува на финансиската 
состојба и за историја на неизвршување обврски, дефинирани претходно. 

в. Потребно е водечкиот партнер на заедничкото вложување, конзорциумот 
или асоцијацијата да бил единствен ентитет или водечки партнер во најмалку 
еден од договорите што ги задоволуваат критериумите дефинирани во член 
2а) „Посебно искуство“.  

 
Постапката за претквалификацијата и поднесување понуди за договори што ќе бидат 
финансирани со средства од кредити и грант од ЕИБ и ЕБОР отворена е за компании 
и за заеднички вложувања на компании од која било држава. 
 
Документите за претквалификација може да се добијат во канцеларијата на 
долунаведената адреса. На барање, документите ќе бидат пратени електронски во 
пренослив или отворен формат; меѓутоа, не може да се преземе одговорност за 
нивна неиспорака или доцна испорака. Во случај на неусогласеност меѓу 
преносливите и отворените формати на документите, ќе преовлада преносливата 
верзија.  
 
Сите апликации за претквалификација мора да бидат прописно пополнети и 
испорачани во затворен коверт на кој е наведено „Апликација за претквалификација 
за проектирање и изградба на постројка за третман на отпадни води Скопје“ најдоцна 
до 17 август 2020 година до 12:00 часот (по скопско време) на адресата дадена 
во продолжение. Апликациите за претквалификација ќе бидат отворени веднаш по 
крајниот рок за нивно поднесување во присуство на претставници на подносителите 
што ќе изберат да присуствуваат на отворањето. 
 
Како дел од формуларот на апликацијата, кандидатите мора да поднесат потпишана 
изјава, вклучена во стандардниот формулар за апликација, во смисол дека не се 
наоѓаат во ниту една од состојбите за исклучување предвидени со член 57 од 
Директивата на Европскиот парламент и Советот 2014/24/ЕУ. 
 

• Подносителите ќе бидат исклучени од оваа Покана за постапка за 
претквалификација ако се применливи кои било задолжителни основи за 
исклучување. 

• Подносителите може да бидат исклучени од оваа Покана за постапка за 
претквалификација ако се применливи кои било дискрециони основи за 
исклучување. 

 
Политиката за исклучување на ЕИБ е достапна на веб-локацијата на Банката преку 
следниот линк:  
https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_exclusion_policy_en.pdf 
 
Сите барања за објаснување подносителите треба да ги достават не подоцна од 14 
(четиринаесет) дена пред крајниот рок за поднесување на апликациите. На барањата 
добиени по тој датум нема да се даде одговор. Организаторот ќе ги вложи сите 
разумни напори да даде објаснување во рок од 7 (седум) дена по датумот на прием 

https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_exclusion_policy_en.pdf
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на барањата за објаснување, но во секој случај не подоцна од 7 (седум) дена пред 
крајниот рок за поднесување на апликациите. Барањата за објаснување треба да се 
праќаат на адресата на Организаторот наведена во оваа покана. 
 
Договорот подлежи на Политиките и правилата на ЕИБ за набавки, како што се 
дефинирани во најновата верзија на „Водичот за набавки за проекти финансирани од 
ЕИБ“, објавени на веб-локацијата на 
Банката:https://www.eib.org/attachments/strategies/guide_to_procurement_en.pdf 
 
Заинтересираните компании може да добијат дополнителни информации на 
следнава адреса: 
 

Kristijan Nikolovski 

PIU for Skopje WWTP Project 

PUC "Vodovod i Kanalizacija" Skopje 

St. Lazar Lichenovski No.9 

Tel: 0038923240335 

wwtp-project@vodovod-skopje.com.mk 
 

https://www.eib.org/attachments/strategies/guide_to_procurement_en.pdf
mailto:wwtp-project@vodovod-skopje.com.mk

