ОБРАЗЕЦ НА ОГЛАСОТ ЗА НАМЕРАТА НА ПРИВАТНИОТ ПАРТНЕР ДА ДОДЕЛИ
ДОГОВОР ЗА РАБОТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
ДЕЛ I: КОНЦЕСИОНЕР ЗА ЈАВНИ РАБОТИ
I. Податоци за концесиоенерот за јавни работи
I.1.) Единствен матичен број:
I. 2) Назив на концесионерот:
I. 3) Адреса на концесионерот:

Град/општина:

Поштенски код:

Земја
I. 4) Контакт:

Телефон:

Е-пошта:

Факс:

Интернет адреса:

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
II.1. ОПИС
II.1.1. Назив на договорот:

II.1.2. Вид на договорот и место/локација на изведување на работите:
Изведување на јавни работи
Проектирање и изведување на јавни работи
Друго, во согласност со барањата на
концесионерот

Главно место/локација на
изведување на јавните
работи
:
Поштенски код: [ ][ ][ ][ ]

II.1.3. Краток опис на договорот:

II.1.4. Единствен речник за јавна набавка (CPV):
Главен дел

Додатен дел (ако е
применлив)

Главен предмет

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]

[ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

Додатен предмет(и)

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]
[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]
[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]
[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]

[ ][ ][ ][ ]
[ ][ ][ ][ ]
[ ][ ][ ][ ]
[ ][ ][ ][ ]

[ ][ ][ ][ ]
[ ][ ][ ][ ]
[ ][ ][ ][ ]
[ ][ ][ ][ ]

II.2. КОЛИЧИНА, ОДНОСНО ОБЕМ НА ДОГОВОРОТ
II.2.1. Вкупна количина, односно обем

Ако е позната, проценета вредност без ДДВ (во бројки):
Валута: _____________
или разлика од/до
Валута: _____________

II.3. ТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ, ОДНОСНО ПОЧЕТОК И КРАЈ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА НА ДОГОВОРОТ
Траење во месеци : [ ][ ] или денови [ ][ ] [ ][ ] (од склучувањето на договорот за јавна
набавка)
или
почеток : [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ] [ ][ ] (дд/мм/гггг)
крај :

[ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ] [ ][ ] (дд/мм/гггг)

ДЕЛ III: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ , ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
III.1. УСЛОВИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
III.1.1. Барани гаранции и средства за осигуривање (ако се предвидени):

III.1.2. Битни услови за финансирање и плаќање и/или упатување на меродавни
прописи (ако се предвидени):

III.1.3. Други посебни услови за извршување на договорот
(ако се предвидени):
Ако ДА, опис на посебните услови:

Да

Не

III.2. УСЛОВИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТА НА ПОНУДУВАЧИТЕ/КАНДИДАТИТЕ
II.2.1. Лична состојба
Докази и нивни вредносни показатели со цел за утврдување на состојбата:

III.2.2. Способност за вршење на професионална дејност
Докази и нивни вредносни показатели со цел за утврдување на способноста:

III.2.3. Економска и финансиска состојба
Докази и нивни вредносни показатели со
цел за утврдување на состојбата (ако се
предвидени):

Евентуални минимални барања (ако се
приемнливи):

III.2.4. Техничка и професионална способност
Докази и нивни вредносни показатели со
цел за утврдување на способноста (ако се
предвидени):

Евентиални минимални барања (ако се
приемнливи):

ДЕЛ IV: ПОСТАПКА
IV.1. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

IV.2. УПРАВНО АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
IV.2.1. Евиденциски број (ако е одреден):
IV.2.2. Краен рок за доставување на понудите, односно пријавата за учество:
Датум: [ ][ ] /[ ][ ] / [ ][ ] [ ][ ]
_____________

Време:

(дд/мм/гггг)

IV.2.3. Датум на испраќање на поканата за доставување на понуди на избраните
кандидати
Предвиден датум: [ ][ ] /[ ][ ] / [ ][ ] [ ][ ]

(дд/мм/гггг)

IV.2.4. Јазик/јазици на кои понудата и пријавата за учество можат да бидат пополнети:
Македонски
Англиски
Друг

ДЕЛ V: ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1. ДОГОВОРОТ Е ПОВРЗАН СО ПРОЕКТИ НА ЕУ:
Ако ДА, наведете за кој проект, односно програма се работи:

VI.2. ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ (ако се предвидени):

VI.3. ДАТУМ НА ИСПРАЌАЊЕ НА ОГЛАСОТ: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ] [ ][ ] (дд./мм/гггг)

Да

Не

ДОДАТОК А
ОСТАНАТИ АДРЕСИ И КОНТАКТИ
I. АДРЕСА И КОНТАКТ КАДЕ ШТО МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЈАТ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ :
Назив:
Адреса:
Место:

Поштенски код:

Држава: Македонија

Канцеларија/место за контакт:
Лице за контакт:

Телефон:

E-пошта:

Факс:

Интернет адреса:
II. АДРЕСА И КОНТАКТ КАДЕ ШТО СЕ ДОСТАПНИ ДОПОЛНУВАЊАТА/ИЗМЕНИТЕ НА ТЕНДЕРСКАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА :
Назив:
Адреса:
Место:

Поштенски код:

Држава: Македонија

Канцеларија/место за контакт:
Лице за контакт:

Телефон:

E-пошта:

Факс:

Интернет адреса:
III. АДРЕСА И КОНТАКТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДА/ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО :
Назив:
Адреса:
Место:

Поштенски код:

Држава: Македонија

Канцеларија/место за контакт:
Лице за контакт:

Телефон:

E-пошта:

Факс:

Интернет адреса:

