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Повик за поднесување на понуди
Република Македонија
Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП
MSIP2-NCB-19-2020
Друштвото за Градежништво БЕТОН Акционерско Друштво – Скопје е градежна компанија,
која е основана во далечната 1947 година. Низ годините, минувајќи низ многу етапи на трансформации на самото општество, со постојан, континуиран и динамичен развој, БЕТОН израсна во една
од водечките градежни компании на Балканот. Денес БЕТОН е современа, високо технолошки
опремена градежна компанија, подготвена да се носи со сите предизвици на модерната архитектура
и на современите градежни оперативни зафати. Нашиот главен мотив и поттик за нови предизвици
се изведените проекти и низата задоволни Клиенти, Корисници и Инвеститори. Градењето е наша
инспирација! А инспирацијата низ времето не прави се подобри!
Доколку сакате да работите во динамичен тим кој граби напред, со многу можности за сопствено усовршување и унапредување, во одлична работна средина, искористете ја можноста за
добра заработувачка и придружете се на нашиот тим!!!

1.
Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во
изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено
издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.

ДГ БЕТОН АД Скопје вработува

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање
како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD
Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји
како што е дефинирано во тендерската документација.
5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на
адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:
Општина Липково
Адреса: с.Липково бб
Поштенски број: 1307
Држава: Република Македонија
Телефон: 031/463-180
Факс: 031/463-179
Електронска адреса: xhezmimusliu@yahoo.com
6.Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните
понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена поgore и по плаќањето на
неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава
сметка:
Банка: Народна банка на Република Македонија
Број на сметка: 100000000063095
Буџетска корисничка сметка: 7420140533630-16
Приходно конто: 724125 програма 00

1.
Градежен инженер ……………...............................…...... 9 извршители
2.
Градежен инженер (конструктивна насока)………….. 1 извршител
Неопходни компетенции:
• ВСС –градежен факултет,
•
Со или без работно искуство (Познавање на англиски јазик,
•
Работа со компјутери (MS Office,
•
Поседување возачка дозвола Б категорија.
• Одлично познавање на стандарден софтвер (Windows, Office, Project….),
• Одлично познавање на наменски софтвер поврзан со градежништво.
Потребни способности и вештини:
• Организираност и одговорност
• Способност за тимска работа
• Лојалност, иницијативност, темелност, енергичност
• Способност за работа под притисок и кратки рокови.
Работни задачи:
• Извршување активности при реализација на проекти од високо и ниско градба
Работниот однос се заснова на определено време во траење од 3 (три) месеци, со можност за
продолжување.
Плата: во зависност од работното искуство и квалификациите од 25.000 до 100.000 денари
Работно време: Работата ќе се одвива со полно работно време од 8 (осум) часа, од понеделник
до петок, со работно време од 7:30 до 15:30 часот.
Место на извршување на работата: Во зависност од самите проекти, променливи локации.
Друштвото го задржува правото да не изврши избор доколку не се пријават соодветни кандидати.
ДГ БЕТОН АД СКОПЈЕ
Потребните документи – мотивационо писмо, СV, диплома, овластувања, потврди и др. да се
достават во Архивата на ДГ БЕТОН АД Скопје или преку e-mail: beton@beton.com.mk.

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за работни односи, ДГ БЕТОН АД
Скопје распишува:
ОГЛАС
За вработување на:
1. Архитект ……………...............................…...... 1 извршител
Неопходни компетенции:
• ВСС –архитектонски факултет,
•
Со или без работно искуство (Познавање на англиски јазик,
•
Работа со компјутери (MS Office,
•
Поседување возачка дозвола Б категорија.
• Одлично познавање на стандарден софтвер (Windows, Office, Project….),
• Одлично познавање на наменски софтвер поврзан со градежништво.
Потребни способности и вештини:
• Организираност и одговорност
• Способност за тимска работа
• Лојалност, иницијативност, темелност, енергичност
• Способност за работа под притисок и кратки рокови.
Работни задачи:
• Извршување активности при реализација на проекти од високо и ниско градба
Работниот однос се заснова на определено време во траење од 3 (три) месеци, со можност за продолжување.
Плата: во зависност од работното искуство и квалификациите од 30.000 до 100.000
денари
Работно време: Работата ќе се одвива со полно работно време од 8 (осум) часа, од понеделник до петок, со работно време од 7:30 до 15:30 часот.
Место на извршување на работата: Во зависност од самите проекти, променливи
локации.
Друштвото го задржува правото да не изврши избор доколку не се пријават соодветни
кандидати.
ДГ БЕТОН АД СКОПЈЕ
Потребните документи – мотивационо писмо, СV, диплома, овластувања, потврди и
др. да се достават во Архивата на ДГ БЕТОН АД Скопје или преку e-mail:
beton@beton.com.mk.

2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за
спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП2) и има намера дел од
добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Регулација на дел
од Матејачка река во Општина Липково.
3. Општина Липково ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени
понуди за градежни работи кои вклучуваат Регулација на дел од Матеачка река.

7. Тендерската документација може да се добие директно од Општина Липково со поднесување
на писмено барање и приложување на докази за уплата за подигање на тендерска документација
или по електронска пошта.
8.Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 15.07.2020. Електронско
доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат
физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат
лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 15.07.2020.
9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : 400.000,00МКД.
10. Општина Липково
Адреса: с.Липково бб
Поштенски број: 1307

О Г Л А С За вработување на:
1. Градежни работници (ѕидаротесари).......................................... 200 извршители
Потребни квалификации:
- КВ и ВКВ ѕидаротесари
- Работно искуство ќе се смета за предност
- Завршено средно стручно образование
- Исполнителен, иницијативен
- Способност за тимска работа
- Способност за работа под притисок и во дадени рокови
Потребни способности и вештини:
- Организираност и одговореност
- Комуникативност
- Посветеност,лојалност,иницијативност.
• За работа на определено време од 3 (три) месеци со можност за
продолжување.
• Основна плата од 20.000,00 денари со можност за дополнителни
бонуси и награди.
Работно време: Работата ќе се одвива со полно работно време од 8
(осум) часа, од понеделник до петок, со работно време од 7:30 до 15:30
часот.
Место на извршување на работата: Во зависност од самите проекти,
променливи локации.
Ве покануваме вашите документи да ги доставите во просториите на
ДГ Бетон АД Скопје на ул. Миле Поп Јорданов 32-А Скопје или на емаил: beton@beton.com.mk
Друштвото го задржува правото да не изврши избор доколку не се
пријават соодветни кандидати .
ДГ БЕТОН АД СКОПЈЕ

Маркетинг: ++389 (0) 25511723; ++389 (0) 25511727; marketing@novamakedonija.com.mk

