ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
23.03.2015 година
ИСПРАВКА на ОБЈАВА број 6 (16.02.2015)
за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија
по пат на електронско јавно наддавање за изградба на домување во станбена зграда во Општина Кисела Вода
Во Објавата за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање
за изградба на домување во станбена зграда во Општина Кисела Вода, објавена во дневните весници Вечер, Дневник и Вест од
16.02.2015 година и Службен весник на Република Македонија, се врши исправка и тоа:
Делот „УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ“ точка 5 се менува и гласи:
1.Банкарска гаранција во износ од 20.000,00 евра, во денарска противвредност за сериозност на понудата, со која ќе
гарантираат дека ќе ја уплатат крајно постигната цена за отуѓување на градежното земјиште на електронското јавното наддавање,
која гаранција ќе има рок на важност до 22.06.2015 година.
Делот „ПОСЕБНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ“ точка 1 се менува и гласи:
1.Банкарска гаранција во износ од 20.000 евра во денарска противвредност за серизност на понудата со рок на важност до
22.06.2015 година, со која понудувачот ќе гарантира доколку е избран за најповолен понудувач дека ќе ја уплати крајно постигната
цена за отуѓување на градежното земјиште на електронското јавното наддавање во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото
известување за избор, во спротивно банкарската гаранција за сериозност на понудата ќе биде активирана и истиот нема да може да
учествува на секое идно јавно наддавање за предметната градежна парцела.
Делот „ ПОСТАПКА“ точка 12 се менува и гласи:
1. По извршената уплата во утврдениот рок и доставувањето на целокупната документација потребна за учество на јавното
наддавање, Градоначалникот склучува договор со најповолниот понудувач за отуѓување на градежното земјиште сопственост на
Република Македонија. Со договорот купувачот се обврзува во рок од 9 месеци од извршената солемнизација на договорот да
обезбеди одобрение за градба на предвидените објекти за градежна парцела, согласно урбанистичкиот план по кој земјиштето е
отуѓено и да ги изгради објектите согласно законот за градење, во рок од 4 години од добивање на правосилно одобрение за градење
за објекти со бруто изградена површина над 1000м2, согласно добиеното одобрение за градење, во спротивно, доколку купувачот не
извади одобрение за градење во предвидениот рок, односно доколку објектите не се изградат во определениот рок по вина на
купувачот, истиот ќе има обврска да плаќа договорна казна во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на

предметното земјиште за секој изминат месец во првата година од истекот на рокот, односно 3% од вкупно постигнатата цена на
јавното надавање на предметното земјиште за секој изминат месец во втората година од истекот на рокот, односно 4,5% од вкупно
постигнатата цена на јавното надавање на предметното земјиште за секој изминат месец во третата и секоја наредна година од
истекот на рокот.
Останатите податоци остануваат непроменети.
Оваa Исправка ке биде објавена и на web страната на Општина Кисела Вода www.kiselavoda.gov.mk

