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Јавни набавки

Ј А В Н И  Н А Б А В К И

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12063/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа 

болница ,,Д-р Ферид Мурад“ – Гостивар
I.1.2) Адреса: ул. „М.Ч.Филипоски“ бр. 29
I.1.3) Град и поштенски код: Гостивар – 1230
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Еран Реџепи, адреса на е-

пошта: eran.recepi@yahoo.com телефон/факс: 042 212 
800

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Канцелариски потрошен материјал
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.500.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Болница Гостивар

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
30190000-7 - Разновидна канцелариска опрема и 

други залихи
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. канцелариски материјали
2. Meдицински канцелариски материјал
3. Тонери и рибони
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12 или  365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [7.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
ДРД образец
IV.2.3) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
Сертификат за исполнување на Стандард за систем 

за управување со квалитет ИСО9001:2015 или еквива-
лент издаден од акредитирано сертификациско тело

- Стандарди за управување со животна средина:
Сертификат за исполнување на Стандард за систем 

за управување со животна средина ИСО14001:2015 или 
еквивалент издаден од акредитирано сертификациско 
тело.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, година, 10:00 часот
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V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 
година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година, во 10:00 часот, место: Гос-
тивар.

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

Д ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12068/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Централен ре-

гистар на РМ
I.1.2) Адреса: ул. „Кузман Јосифоски-Питу“ бр. 1
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Владимир Наумовски, адре-

са на е-пошта: Vladimir.Naumovski@crm.org.mk теле-
фон/факс: 02 3288130

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Microsoft лиценци со обуки
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите:

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
48000000-8 - Софтверски пакети и информатички 

системи
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  36

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
Потврда за регистрирана дејност
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките орга-

ни кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната на-
бавка, особено на оние кои се одговорни за контролата 
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, 
оние што ќе бидат вклучени во изведување на рабо-
тите, без оглед на тоа дали се вработени во економски-
от оператор или не:

2.3.3.1 За да се квалификува како способен за из-
вршување од предметниот договор за јавна набавка од 
аспект на неговата техничка и професионална способ-
ност, економскиот оператор треба да ги исполни след-
ните минимални услови: 1. Да има ангажирано соодве-
тен технички персонал, кој има соодветни знаења за из-
вршување на набавката, обучени и сертифицирани од 
економски оператори овластени од производителот на 
софвтерските лиценци и обуки што се нудат или дирек-
тно од самиот производител, односно:  a. Најмалку ед-
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но (1) вработено или ангажирано лице со најмалку 5 го-
дини работно искуство со сертификат Microsoft 
Certfied Solution Expert MCSE - Server Infrastructure или 
еквивалентен сертификат; b. Најмалку едно (1) вработе-
но или ангажирано лице со најмалку 5 години работно 
искуство со сертификат Microsoft Certfied Solution 
Expert MCSE – Cloud Platform and Infrastructure или ек-
вивалентен сертификат; c. Најмалку едно (1) вработено 
или ангажирано лице со најмалку 5 години работно ис-
куство со сертификат Microsoft Certfied Solution 
Associate - Cloud Platform или еквивалентен сертифи-
кат; d. Најмалку едно (1) вработено или ангажирано ли-
це со најмалку 5 години работно искуство со сертифи-
кат Microsoft Certfied Solution Associate - Office 365 или 
еквивалентен сертификат; e. Најмалку едно (1) вработе-
но или ангажирано лице со најмалку 5 години работно 
искуство со сертификат Microsoft Operations Framework 
или еквивалентен сертификат; f. Најмалку едно (1) вра-
ботено или ангажирано лице со најмалку 5 години ра-
ботно искуство со сертификат ITIL Expert in IT Service 
Management или еквивалентен сертификат; g. Најмалку 
едно (1) вработено или ангажирано лице со најмалку 5 
години работно искуство со сертификат Prosci Change 
Management certificate или еквивалентен сертификат; h. 
Најмалку едно (1) вработено или ангажирано лице со 
најмалку 5 години работно искуство со валиден серти-
фикат PMP (Project Management Professional) или екви-
валентен сертификат. Напомена: дозволено е едно исто 
лице да биде носител на повеќе сертификати. 2.3.3.2 
Економскиот оператор го докажува исполнувањето на  
минималните услови од потточка 2.3.3.1 со доставува-
ње на:  1. Изјава за ангажиран технички персонал (без 
оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на еко-
номскиот оператор) дека понудувачот има ангажирано 
соодветен технички персонал кој ќе биде на располага-
ње и директно ангажиран во реализацијата на набав-
ката, со посебно наведени задолженија и активности за 
реализација на набавката. Прилог кон изјавата треба да 
се достават биографии и сертификати за ангажираниот 
технички персонал согласно барањата од 2.3.3.1, пот-
точка 1. Напомена: Доколку лицата се ангажирани, од-
носно не се вработени кај економскиот оператор, при-
лог кон изјавата треба да се достават и лично потпиша-
ни изјави од ангажираните лица, дека ќе му се стават 
на располагање на економскиот оператор и ќе учеству-
ваат во реализацијата на предметот на набавката, сог-
ласно наведените задолженија и активности.

IV.2.4) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
За да се квалификува како способен за извршување 

на предметниот договор за јавна набавка од аспект на 
стандардите за системи на квалитет, економскиот опе-
ратор треба да ги исполнува следниве стандарди: 

• МКС ISO/IEC 9001:2015 или еквивалентен - Систе-
ми за управување со контрола на квалитет, 

• МКС ISO/IEC 20000:2011 или еквивалентен - Сис-
теми за управување со IT (информатички) услуги,  

• МКС ISO/IEC 22301:2012 или еквивалентен - Сис-
тем за управување со деловен континуитет, 

• ISO/IEC 27001:2013 или еквивалентен  - Системи 
за управување со безбедност на информации. Економ-
скиот оператор го докажува исполнувањето на стандар-
дите со доставување на: 

- валиден сертификат за имплементиран Систем за 
управување со контрола на квалитет МКС ISO/IEC 
9001:2015 или еквивалентен, 

- валиден сертификат за имплементиран Систем за 
управување со IT (информатички) услуги МКС 
ISO/IEC 20000:2011 или еквивалентен, 

- валиден сертификат за имплементиран Систем за 
управување со деловен континуитет МКС ISO/IEC 
22301:2012 или еквивалентен, 

- валиден сертификат за имплементиран Систем за 
управување со безбедност на информации МКС 
ISO/IEC 27001:2013 или еквивалентен.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

12.12.2019 година, 13:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

04.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 06.12.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.12.2019 година, во 13:00 часот, место: Цен-
тралниот регистар на Република Северна Македонија 
бул. Кузман Јосифовски-Питу бр.1 Скопје на мезанин 
(канцеларија 15)

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12070/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: НУ Народен 

театар Битола
I.1.2) Адреса: ул. „Маршал Тито“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Александар Митровски, адре-

са на е-пошта: aleksandar.mitrovski@hotmail.com теле-
фон / факс: 075666225

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:Правни лица основани за задоволу-
вање на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 али-
неја б) од Законот - Спорт и култура

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на екстра-лесно масло за греење за 

2019/2020
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: НУ Народен театар Битола

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
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II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Дадено во ТД
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 09000000-3 - Производи од нафта, 
горива, електрична енергија и од други извори на енер-
гија

II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: Документ за ре-
гистрирана дејност.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 
27.11.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
21.11.2019 година,  15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 
година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 11:00 часот, место: НУ 
Народен театар Битола

V.5) Дополнителни информации Дадено во ТД
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12071/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

друштво за производство на електрична енергија 
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во 
државна сопственост, Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр.9
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Томислав Пишмановски, aд-

реса на е-пошта: tomislav.pismanovski@elem.com.mk те-
лефон/факс: 047/206-256

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на следнава адреса „Но-
вачки пат“ б. б., Новаци, kjn.bt@elem.com.mk, 047/206-
140,

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски 
друштва и друштва со ограничена одговорност од сек-
торските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Теренски возила  (РЕК Битола)
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: РЕК Битола

II.3) Секторски договор: Електрична енергија
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Теренски возила  за РЕК Битола
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 34113100-3 - Џипови
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Лесно теренско возило
2. Теренско возило за превоз на патници

mailto:kjn.bt@elem.com.mk
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II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) ка-

ко доказ дека е регистриран како физичко или правно 
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на 
договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на 
соодветно професионално здружение согласно со про-
писите на земјата каде што е регистриран. Во Републи-
ка Северна Македонија надлежен орган за издавање на 
овој документ е Централниот регистар на Република 
Северна Македонија.

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економ-
скиот оператор

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен ор-
ган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде 
што се бара, изјава за приходот во областа која се пок-

рива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу за 
последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите информа-
ции:

Минималниот годишен приход на економскиот опе-
ратор да не биде помал од :  За ДЕЛ 1 – 2.833.333,00 де-
нари и   За ДЕЛ 2 – 9.433.333,00 денари

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со наведување на системот за управување и следе-
ње на синџирот за снабдување, кој економскиот опера-
тор ќе може да го примени при извршување на догово-
рот:

Овластување од производителот на возилата за из-
вршување на сервис на возилата или заверен договор 
со овластен сервис од производителот на возилата.

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои 
се предмет на испорака, а чија веродостојност економ-
скиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го 
побара договорниот орган: Каталози/фотографии за во-
зилата или на барање пробно тестирање.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

12.12.2019 година, 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 6.12.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.12.2019 година  во 12:00 часот, место: РЕК 
Битола

V.5) Дополнителни информации 
Број на јaвна набавка кај договорниот орган е 16-

342/2019
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12072/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Га-

зи Баба
I.1.2) Адреса: ул. „Архимедова“ бр.2
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Жанета Атанасовска, адреса 

на е-пошта: javninabavki@gazibaba.gov.mk телефон/ 
факс: 3226655

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Органи на единиците на локална-
та самоуправа - Општи јавни услуги
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ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Услуги од фиксна телефонија и интернет конек-

ција
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.101.695 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

тегорија на услуга број: 5 Телекомуникациски услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Општина Гази Баба

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 32500000-8 - Телекомуникациска 
опрема и материјали

II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: Потврда за ре-
гистрирана дејност како доказ дека е регистриран како 
физичко или правно лице за вршење на дејноста поврза-
на со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на 
соодветно професионално здружение согласно со про-
писите на земјата каде што е регистриран. 

- Потврда за извршена регистрација во АЕК 
(Агенција за електронски комуникации)-оператор за да-
вање на јавни телекомуникациски услуги во фиксна те-
лефонија и пренос на податоци.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 9:59 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 годинна во 9:59 часот, место: Оп-
штина Гази Баба

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12073/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ Гимна-

зија „Мирче Ацев“ – Прилеп
I.1.2) Адреса: ул. „Марксова“ бр.96А
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп – 7500
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Тони Сваќароски, адреса на 

е-пошта: tonisvakaroski@gmail.com телефон/факс: 
+38975490055

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Образование
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ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Групна Јавна набавка за Посебен линиски пре-

воз на ученици од средните училишта во Општина 
Прилеп од населените места и обратно

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

тегорија на услуга број: 2 Услуги за копнен транспорт, 
вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндирани вози-
ла и курирски услуги, освен услуги за транспорт на 
поштенски пратки (освен услугите за железнички тран-
спорт, кои се опфатени во категорија 18)

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Средни училишта во Општина Прилеп

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Да
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
Јавна набавка за давањена услуги Посебен линиски 

превоз на ученици од Средните училишта кои патуваат 
од населените места до училиштеи обратно.

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
60000000-8 - Транспортни услуги (со исклучок на 

превоз на отпад)
Основен предмет на јавната набавка-Дополнителен 

поимник
Шифра Опис
MA09-8 - Останати карактеристики на превоз, Ка-

рактеристики на определен вид на возило, За транспорт
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. РЕЛАЦИЈА Чепигово – Тополчани – Загорани – 

Веселчани - Алинци – Беровци – Ново Лагово – Селце 
-  Прилеп и обратно

2. РЕЛАЦИЈА Подмол – Канатларци – Ерековци – 
Волково – Прилеп и обратно

3. РЕЛАЦИЈА: Крушеани – Обршани – Бела Црква 
– Воѓани - Пашино Рувци – Боротино – Кадино село – 
Галичани – Прилеп и обратно

4. РЕЛАЦИЈА: Бучин – Пресил – Милошево – Све-
то Митрани – Врбоец – Годивје  - Прилеп и обратно

5. РЕЛАЦИЈА: Кривогаштани – Врбјани – Славеј – 
Големо Коњари – Мало Коњари  - Прилеп и обратно

6. РЕЛАЦИЈА: Локвени – Житоше – Јакреново – 
Саждево – Борино – Кошино – Лажани – Прилеп и об-
ратно

7. РЕЛАЦИЈА: Десово – Дупјачани – Небрегово – 
Дреновци – Забрчани – Мажучиште – Прилеп и об-
ратно

8. РЕЛАЦИЈА: Средорек – Вранче – Бело Поле – 
Браилово – Долнени  - Новоселани – Сенокос – Запол-
жани – Прилеп и обратно

9. РЕЛАЦИЈА: Секирци – Пешталево – Ропотово – 
Сарандиново – Прилеп и обратно

10. РЕЛАЦИЈА: Дебреште – Прилеп и обратно
11. РЕЛАЦИЈА: Крушево – Прилеп и обратно
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 1.1.2020 год.
се планира да заврши 31.12.2020 год.
Период во месеци:  12 или 365 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-
ка цена

III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
ДРД Образец
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките орга-

ни кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната на-
бавка, особено на оние кои се одговорни за контролата 
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, 
оние што ќе бидат вклучени во изведување на рабо-
тите, без оглед на тоа дали се вработени во економски-
от оператор или не:

Критериуми за утврдување на техничката или про-
фесионалната способност на понудувачот:  

- Изјава за возилата кои учествуваат во постапката 
дека се слободни за вршење посебен линиски превоз 
(изјава на одговорното лице заверена кај нотар) 

- Копие од сообраќајните дозволи на слободните во-
зила со кои се учествува во постапката. 

- Потребно е економскиот оператор да има потре-
бен број на возачи во редовен работен однос соодветен 
на бројот на возилата ( за секое возило пријавено на ог-
ласот за одредена релација да има по еден редовно вра-
ботен возач за истото ). 
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- Работниот однос се докажува со заверена копија 
од М1/М2 од одговорното лице на економскиот опера-
тор. 

- Дозвола за вршење на Посебен линиски превоз на 
патници издадена од надлежен орган (Локална Самоуп-
рава или Влада на РСМ – Министерство за Транспор и 
врски), ако биде избран за најповолен понудувач кој ќе 
потпише Договор за спроведување на предметната јав-
на набавка. 

- Техничката и професионалната способност на еко-
номскиот оператор може да биде поддржана од друг 
субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот 
оператор и тој субјект, освен во делот на референтната 
листа и претходно склучените договори. Ако економ-
скиот оператор ја докажува својата техничка и професи-
онална способност повикувајќи се на поддршката од 
друг субјект тој е должен да ја докаже поддршката со 
валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на распо-
лагање на економскиот оператор соодветните технички 
и професионални ресурси. Против субјектот кој ја обез-
бедува техничка или професионална поддршка не смее 
да е изречена правосилна пресуда за учество во крими-
нална организација, корупција, измама или за перење 
на пари.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

13.12.2019 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

5.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 7.12.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 13.12.2019 година, во 11:00 часот, место: При-
леп

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година,

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12074/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ООУ „Мар-

шал Тито“ - с. Муртино
I.1.2) Адреса: с.Муртино
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица – 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Владимир Христоманов Ад-

реса на е-пошта: vhristomanov@yahoo.com телефон/ 
факс: 070/453-440

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 
алинеја б) од Законот – Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Нагледни средства
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: с. Муртино

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Нагледни средства за потребите на нас-
тавниот процес во училиштето

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 39000000-2 - Мебел (вклучувајќи 
канцелариски мебел), покуќнина, домашни уреди (со 
исклучок на осветлување) и производи за чистење

II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 1.12.2019 година.
се планира да заврши 1.1.2020 година.
Период во месеци:  1 или 30 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: DRD.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 09:15 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година,  15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 9:15 часот, место: с. 
Муртино

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12075/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за 

катастар на недвижности
I.1.2) Адреса: ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр.4
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Лидија Попова, адреса на е-

пошта: l.popova@katastar.gov.mk телефон/факс: 
3204842

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Адаптивно и превентивно одржување на е-Кат 

(во времетраење од 2 години)
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 40.000.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите:

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
Даден е во техничката спецификација која е соста-

вен дел од тендерската документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
48983000-2 - Развивање на софтверски пакет
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  24

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најдо-

бар однос меѓу цена и квалитет
Елементи                                                            Бодови
• Квалитет (Организација, квалификации и искус-

тво на персоналот кој ќе го извршува договорот, докол-
ку квалитетот на ангажираниот персонал може значи-
телно да влијае на извршувањето на договорот)     - 20

Цена                                                                          - 80
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност
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- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
Потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) ка-

ко доказ дека е регистриран како физичко или правно 
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на 
договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на 
соодветно професионално здружение согласно со про-
писите на земјата каде што е регистриран

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги во последните три години, со вредности, да-
туми, купувачи (договорни органи или економски опе-
ратори), со обезбедување потврда за извршени испора-
ки или извршени услуги:

- најмалку 1 (еден) реализиран договор во последни-
те 3 (три) години, за услуги за одржување на информа-
циски системи во областа на катастарот на недвижнос-
ти (интегриран систем за одржување на алфанумерич-
ки и графички податоци  кој ги интегрира процесите на 
запишување на правата врз недвижностите и запишува-
ње на недвижностите) (или еквивалентен), при што ин-
формацискиот систем да е во оперативна употреба 

- најмалку 1 (еден) реализиран проект во последни-
те 3 (три) години за контрола на квалитет и потврда на 
квалитет на геопросторни податоци (или еквивален-
тен). 

- најмалку 1 (еден) реализиран договор во последни-
те 3 (три) години, од областа на ГИС (Географско ин-
формационен систем), а кој е развиен по OGC (Open 
Geospatial Consortium) или еквивалентни стандарди, из-
работен со користење на Geoserver или еквивалентна 
компонента, како и ESRI (ArcSDE) или еквивалентна 
компонента. Реализираните системи треба да се во опе-
ративна употреба.

- со опис на техничкиот персонал и техничките орга-
ни кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната на-
бавка, особено на оние кои се одговорни за контролата 
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, 
оние што ќе бидат вклучени во изведување на рабо-
тите, без оглед на тоа дали се вработени во економски-
от оператор или не:

- најмалку еден проектен менаџер, вработен или ан-
гажиран за овој проект кај Економскиот оператор, со 
полно работно време и со работно искуство како проек-
тен менаџер на проекти за развој на информациски сис-
теми и тоа во најмалку 2 (два) проекти, со вредност од 
најмалку 100.000 Евра за секој проект. 

- најмалку 2 (два) бизнис процесни аналитичари, 
вработени или ангажирани за овој проект кај Економ-
скиот оператор, со полно работно време. Секое од лица-
та да учествувало во најмалку 2 (два) проекти за развој 
на информациски системи, секој во вредност од најмал-
ку 100.000 евра. 

- најмалку еден експерт за развој на ГИС информа-
циски решенија или еквивалентни решенија, вработен 
или ангажиран за овој проект кај Економскиот опера-
тор, со полно работно време. Експертот треба да учес-
твувал во најмалку 2 (два) проекти за развој на инфор-
мациски системи во областа на катастарот на недвиж-
ности или еквивалентни, од кои барем еден бил наме-
нет да опслужува повеќе од 1000 корисници. 

- најмалку еден дипломиран геодетски инженер со 
Овластување за овластен геодет согласно Законот за 
КН и со искуство во областа на катастарот на недвиж-
ности, кој поседува сертификат ARC GIS for Desktop 

10 или понов или еквивалент издаден од локален дис-
трибутер, вработен или ангажиран за овој проект кај 
Економскиот оператор, со полно работно време. Лице-
то треба да учествувало во најмалку еден проект за раз-
вој на информациски систем за катастар на недвижнос-
ти или еквивалентен. 

- најмалку 2 (две) сертифицирани лица за Oracle 
Database 11g Administration OCP (Оracle Certified 
Profеssional) (или еквивалентен) или понов, вработени 
или ангажирани за овој проект кај Економскиот опера-
тор, со полно работно време. Сертифицираните лица 
треба да имаат учествувано во најмалку 2 (два) проекти 
во кои е користена Oracle база на податоци (или еквива-
лентна). 

- најмалку едно сертифицирано лице за ESRI 
Certified Enterprise Associate – Enterprise Geodatabase 
management  (или еквивалентен) вработено или ангажи-
рано за овој проект кај Економскиот оператор, со пол-
но работно време. Сертифицираното лице треба да има 
учествувано во најмалку 2 (два) проекти во кои е корис-
тена ESRI Geodatabase (или еквивалентнo). 

- Најмалку едно сертифицирано лице за Java (Oracle 
Certified Associate, Java SE 7 Programmer или понов) 
или еквивалентен, вработено или ангажирано за овој 
проект кај Економскиот оператор, со полно работно 
време. Сертифицираното лице треба да има учествува-
но во најмалку 2 (два) проекти во кои е користена 
JAVA(или еквивалентнo).

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

12.12.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 6.12.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.12.2019 година во 10:00 часот, место: 
Агенција за катастар на невижности. ул.„Трифун Хаџи 
Јанев“ бр.4 Скопје

V.5) Дополнителни информации Тендерската доку-
ментација може да се преземе преку ЕСЈН

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12077/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Служба за оп-

шти и заеднички работи на Владата на Република 
Северна Македонија

I.1.2) Адреса: Плоштад Пресвета Богородица бр.3
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:



13 ноември  2019 Бр. 235 -  Стр. 11

Јавни набавки

I.1.5) Лице за контакт: Ивана Јаневска, адреса на е-
пошта: ivana.janevska@sozr.gov.mk телефон/факс: 
022466077

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Привремени вработувања
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

тегорија на услуга број: 22 Услуги за привремено врабо-
тување (освен услугите кои се однесуваат на договори-
те за вработување)

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
Во тендерска документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
79000000-4 - Деловни услуги: правни, маркетинг, 

консултантски услуги, регрутирање, печатење и осигу-
рување

75120000-3 - Административни услуги на агенции
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
За докажување на способноста за вршење на профе-

сионалната дејност, понудувачот треба да достави со 
својата понуда документ за регистрирана дејност како 
доказ дека е регистриран како физичко или правно ли-
це за вршење на дејноста поврзана со предметот на до-
говорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на со-
одветно професионално здружение согласно со пропи-
сите на земјата каде што е регистриран и Важечка Ли-
ценца “А” издадена од Министерство надлежно за рабо-
тите на трудот, за вршење на привремени вработувања, 
како доказ дека се исполнети посебните услови за врше-
ње на дејноста пропишани со закон.

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економ-
скиот оператор

- Доказ за релевантно осигурување за надомест при 
професионален ризик:

Да поседува осигурителна полиса од релевантна 
осигурителна компанија за одговорност од вработените 
во износ од најмалку 1.000.000 денари

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со образовните и професионални квалификации на 
давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда:

Да има ангажирано лице овластено за заштита на 
лични податоци.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 10:00 часот, место: 
Плоштад Пресвета Богородица број 3, Скопје

V.5) Дополнителни информации 
Во тендерска документација
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.



 Стр. 12 - Бр. 235                                                                                                                                                   13 ноември  2019

Јавни набавки

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12079/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комунал-

на хигиена Скопје
I.1.2) Адреса: ул.„516“ бр.10
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Камер Тахири, адреса на е-

пошта: javni.nabavki@khigiena.com.mk телефон / факс: 
02/3230857

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Електронски картички и сервисирање на тахог-

рафи
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.500.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
34300000-0 - Делови и додатоци за возила и нивни 

мотори
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Електронски картици за дигитални тахографи  и 

обработка на  податоци
2. Сервисирање (со резервен дел и вградување) на 

аналогни и дигитални  ТАХОГРАФИ
3. Набавка на нови аналогни  и нови дигитални та-

хографи
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 29.12.2019 година
се планира да заврши 29.12.2020 год.
Период во месеци:  12 или 365 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-
ка цена

III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
ДРД Образец
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економ-

скиот оператор
- Извештај за билансот на состојба издаден од над-

лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран:

EO да има позитивни финансиски резултати за по-
следните 3 години, за секоја година одделно, (2016, 
2017 и 2018 година).

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со опис на техничките услови и мерки кои економ-
скиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет ка-
ко и со опис на своите капацитети за развој и истражу-
вање:

Да поседува сопствен или изнајмен минимум 1 
(eден) сервисен центар во Скопје
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- со образовните и професионални квалификации на 
давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда:

- За целиот период на траење на договорот Е.О. да 
има вработено или ангажирано лица, минимум 2 (две) 
лица со потребни квалификации (доказ за завршено со-
одветно образование или до-образување за соодветната 
услуга за која ќе конкурира од техничката специфика-
ција, 

- За целиот период на траење на договорот Е.О. да 
има вработено или ангажирано лица, минимум 5 (пет) 
лица кои поседуваат Сертификат за завршена обука за 
аналогни тахографи. 

- За целиот период на траење на договорот Е.О. да 
има вработено или ангажирано лица, минимум 5 (пет) 
лица кои поседуваат Сертификат за завршена обука за 
дигитални тахографи.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

29.11.2019 година, 9:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 29.11.2019 година во 9:00 часот, место: 
ул.„516“ бр.10 Скопје

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12081/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комунал-

на хигиена Скопје
I.1.2) Адреса: ул.„516“ бр.10
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Јулијана Димитриевска, адре-

са на е-пошта: javni.nabavki@khigiena.com.mk теле-
фон/факс: 3230857

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 
алинеја б) од Законот – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Промотивен материјал за едукација

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.000.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра Опис 22000000-0 - Печатени предмети и 
сродни производи

22462000-6 - Рекламен материјал
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 28.12.2019 година
се планира да заврши 28.12.2020 година
Период во месеци:  12 или 365 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност
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- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: ДРД образец.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

28.11.2019 година, 9:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

22.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 28.11.2019 година во 9:00 часот, место: 
ул.„516“ бр. 10.

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12087/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ „28 Но-

ември“ – Дебар
I.1.2) Адреса: ул. „Урфи Аголи“ бр.5
I.1.3) Град и поштенски код: Дебар – 1250
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Шабан Алајбегу, адреса на е-

пошта: allajbegu.sh@gmail.com телефон/факс: 046/831-
625

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Авио превоз и хотелско сместување
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

тегорија на услуга број: 17 Хотелски и угостителски ус-
луги

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Дебар

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
Авио превоз и хотелско сместување  со Ерасмус + 

проект
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
55000000-0 - Хотелски, ресторански услуги и услу-

ги за малопродажна трговија
Основен предмет на јавната набавка-Дополнителен 

поимник
Шифра Опис
MF01-9 - Останати карактеристики на превоз, Со 

употреба на возило, Со употреба на воздухоплов
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. 2019-1-IT02-KA229-062175_2 „Using mobile 

aplications in the learning process„
2. 2019-1-FR01-KA229-062270_2 „Sharing learning 

and inovatinn to succed in Europe”
3. 2019-1-IT02-KA229-062220_3 “Learning and 

improving fluent English”
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 1.12.2019 година, 
се планира да заврши 1.12.2021 год.
Период во месеци:  24 или 730 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
ДРД
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор
- сертификати и извештаи издадени од надлежни те-

ла за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите:

ЛИЦЕНЦА „А“ за вршење туристичка дејност изда-
дена од Министерство за економија.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година,  15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 365 дена.
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 12:00 часот, место: Де-
бар

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12088/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комуна-

лец Битола
I.1.2) Адреса: ул.„16“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Благој Бакалов, адреса на е-

пошта: nabavki.komunalecbt@mt.net.mk телефон/факс: 
047 207408

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Објавување на огласи, соопштенија информа-

ции од јавен карактер во печатени медиуми и заку-
пување на неделни месечни печатени изданија

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

тегорија на услуга број: 15 Издавачки и печатарски ус-
луги на договорна основа или со надомест

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите:

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
22000000-0 - Печатени предмети и сродни произ-

води
79000000-4 - Деловни услуги: правни, маркетинг, 

консултантски услуги, регрутирање, печатење и осигу-
рување

79900000-3 - Разни деловни услуги и услуги сродни 
со деловно работење

II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Објавување на огласи, објави, соопштенија и дру-

ги информаци од јавен карактер во печатени дневни ме-
диуми на македонски јазик

2. Објавување на огласи, објави, соопштенија и дру-
ги информаци од јавен карактер во печатени дневни ме-
диуми на албански јазик

3. Објавување на огласи, објави, соопштенија и дру-
ги информаци од јавен карактер во печатени неделни  
месечни медиуми на македонски Јазик

4. Закупување на печатено неделно или месечно из-
дание

II.9) Рамковна спогодба: Да
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не
Рамковната спогодба ќе се склучи со повеќе економ-

ски оператори - без повторно прибирање понуди
Времетраење на рамковната спогодба Период во го-

дини: 1
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 1.12.2019 година, 
се планира да заврши 1.12.2020 год.
Период во месеци:  12
или 365 денови.

     ДЕЛ III: ПОСТАПКА
     III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-
стапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 
набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-
ка цена

III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
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IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-
говорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги во последните три години, со вредности, да-
туми, купувачи (договорни органи или економски опе-
ратори), со обезбедување потврда за извршени испора-
ки или извршени услуги:

- остварена успешна деловна соработка во последни-
те три годин со договорниот орган и со останати суб-
јекти, во врска со обезбедување на услугата предвиде-
на во дел 4  Економскиот оператор го докажува испол-
нувањето на минималните услови  со доставување на: - 
листа на извршени услуги, (последен склучен договор 
со договорниот орган и други субјекти) со наведување 
за обезбедена успешна деловна соработка.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година,  11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година,  15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година,  15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 11:00 часот, место: Би-
тола

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година. 

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12089/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ѓор-

че Петров
I.1.2) Адреса: ул.  „Ѓорче Петров“ бр.73
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Борис Петров, адреса на е-

пошта: javni.nabavki@opstinagpetrov.gov.mk телефон/ 
факс: 2039307

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Оп-
шти јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Услуги за Зимско одржување на улици и патиш-

та на територија на Општина Ѓорче Петров
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

тегорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: територија на Општина Ѓорче Петров

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
50230000-6 - Поправка, одржување и сродни услуги 

поврзани со патна и друга опрема
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
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III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-
ка цена

III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
– Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран.  – Да прикачи копија од валидна лиценца Б за 
изведување на градби од втора категорија.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги во последните три години, со вредности, да-
туми, купувачи (договорни органи или економски опе-
ратори), со обезбедување потврда за извршени испора-
ки или извршени услуги:

- да има успешно искуство во минимум 3 (три) дого-
вори за извршување на услуги од предметната област 
на набавка (чистење на снег или мраз од коловозот во 
зимски услови), склучени и реализирани во последните 
3 (три) години со вкупна вредност на договорите од ми-
нимум. 8.000.000,00 денари од кои 1 (еден) склучен и 
реализиран договор од предметната област на набавка-
та (чистење на снег или мраз од коловозот во зимски ус-
лови) да биде со вредност од минимум 5.000. 000, 00 де-

нари. За кои договори понудувачот треба да обезбеди 
потврди или препораки за успешно, навремено и квали-
тетно извршување на услугите, издадени од нарача-
тели.

- со опис на техничкиот персонал и техничките орга-
ни кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната на-
бавка, особено на оние кои се одговорни за контролата 
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, 
оние што ќе бидат вклучени во изведување на рабо-
тите, без оглед на тоа дали се вработени во економски-
от оператор или не:

- Да има мин.  12 вработени лица  во редовен рабо-
тен однос, кои ќе бидат ангажирани за реализација на 
предметната  јавна набавка: за докажување да се дос-
тави копија од листинг од  Агенцијата за вработување 
на РМ.   

- Да има мин. 6 возачи со возачка дозвола од соод-
ветна категорија за управување со наведените возила, 
од кои минимум 4 возачи да се во редовен работен од-
нос кај носителот на  јавната набавката: за докажување 
да се достави копија од листинг од  Агенцијата за вра-
ботување на РМ.   

- Да има мин. 1 град. инж. со овластување Б: за дока-
жување да се достави копија од листинг од  Агенцијата 
за вработување на РМ, копија од овластувањето и копи-
ја од дипломата. Потребна опрема: Понудувачот треба 
да ја има во сопственост или да има обезбеден пристап 
(преку изнајмување, лизинг итн.) следната техничка оп-
рема: 

- Минимум 2 универзални  возила – камиони солар-
ки со нож за чистење на снег со максимална носивост 
до 6 тона за солење со индустриска сол.    

- Минимум 1 специјално возило – камион (чистач 
на снег за чистење на снег за солење со индустриска 
сол) со носивост на соларка до 4-8 тони.    

- Минимум 1 специјално возило – камион (чистач 
на снег за чистење на снег за солење со индустриска 
сол) со носивост на соларка до 8-12 тони.    

- Минимум  1 камион кипер до 10тони  – (со плуг за  
чистење на снег)    

 - Минимум 1 багер ровокопач  со предна утоварна 
лопата и задна багерска корпа    

- Минимум 1 булдозер     
 - Минимум 1 специјално возило опремено со пр-

скалка и бункер за течност.     
- Емулзионата течност да биде со мин. следни карак-

теристоки: да биде потполно растворлива во вода, без 
мирис, мин. содржина на калиум хлорид до 30%, PH< 
7,5, да не ги оштетува асфалтот и бетонските пов-
ршини.    

- да поседува и да има складирано минимум 50 то-
ни сол  и 50м³ ризла и песок за реализација на предмет-
ната јавна набавка.

IV.2.4) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
- Копија од важечки сертификат ISO 9001:2015 или 

на него друг еквивалентен европски или меѓународен 
стандард.

- Стандарди за управување со животна средина:
Копија од важечки сертификат ISO 14001:2015 или 

на него друг еквивалентен европски или меѓународен 
стандард.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

12.12.2019 година, 9:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

04.12.2019 година,  15:30 часот
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V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 06.12.2019 
година,  15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.12.2019 година во 9:00 часот, место: Оп-
штина Ѓорче Петров

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година, 

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12092/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ко-

чани
I.1.2) Адреса: ул. „Раде Кратовче“ бр. 1
I.1.3) Град и поштенски код: Кочани – 2300
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Татјана Крстова, адреса на е-

пошта: tatjana.krstova@kocani.gov.mk телефон/факс: 
033 274 001

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Оп-
шти јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на полуконцертно пијано за ООМУ 

„Ристо Јуруков“ – Кочани
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 635.593 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ООМУ Ристо Јуруков-Кочани

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
даден во техничката спецификација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
37311100-2 - Пијана
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  2

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-
ка цена

III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
Документ за регистрирана дејност.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

29.11.2019 година,  11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

23.11.2019 година,  15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019 

година,  15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 денови
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 29.11.2019 година, во 11:00 часот, место: Оп-
штина Кочани

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.
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Јавни набавки

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12094/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП „Нацио-

нални шуми“- п.о. Скопје
I.1.2) Адреса: ул.„Перо Наков“ бр.128
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Маја Сиљаноска, адреса на 

е-пошта: Maja.Siljanoska@mkdsumi.com.mk телефон / 
факс: 2581080

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Експлозивни материјали
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите:

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
Експлозивни материјали согласно спецификација 

од тд
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
24600000-0 - Експлозиви
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- Документ за регистрирана дејност како доказ дека 

е регистриран како физичко или правно лице за врше-
ње на дејноста поврзана со предметот на договорот за 
јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно про-
фесионално здружение согласно со прописите на земја-
та каде што е регистриран. 

- Одобрение за дејност, промет со експлозив и ек-
сплозивни материи издадено од МВР.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година,  10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година,  15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година,  15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 10:00 часот, место: Ди-
рекција на ЈП Национални шуми - Скопје, ул.„Перо На-
ков“ бр.128 Скопје

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.
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Јавни набавки

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12095/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно сообра-

ќајно претпријатие СКОПЈЕ
I.1.2) Адреса: бул. А.Македонски 10
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ненад Кузмановски, aдреса 

на е-пошта: nenad@jsp.com.mk телефон/факс: 02/3174-
264

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски 
друштва и друштва со ограничена одговорност од сек-
торските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Канцелариски материјал, хартија, фискални рол-

ни и обрасци
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје

II.3) Секторски договор: Транспортни услуги
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
Даден во тендерската документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра Опис 22000000-0 - Печатени предмети и 
сродни производи

II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. ДЕЛ1: Набавка на печатени материјали и об-

расци-спецификација бр.113
2. ДЕЛ2: Набавка на компјутерска хартија-специфи-

кација бр.114
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: ДРД Образец.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 10:00 часот, место: Ди-
рекција на ЈСП Скопје, бул. Александар Македонски 
бр.10, Скопје

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
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Јавни набавки

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12096/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за внатрешни работи на РМ
I.1.2) Адреса: ул. „Димче Мирчев“  б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Никола Стојковски, адреса 

на е-пошта: nikola_stojkovski@moi.gov.mk телефон/ 
факс: 077/620-331

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Државни органи - Јавен ред и безбедност

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Соларни системи за греење на вода
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: на територија на РСМ

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрич-

на енергија и од други извори на енергија
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-
скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) ка-

ко доказ дека е регистриран како физичко или правно 
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на 
договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на 
соодветно професионално здружение согласно со про-
писите на земјата каде што е регистриран. Во Републи-
ка Северна Македонија надлежен орган за издавање на 
овој документ е Централниот регистар на Република 
Северна Македонија

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките орга-
ни кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната на-
бавка, особено на оние кои се одговорни за контролата 
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, 
оние што ќе бидат вклучени во изведување на рабо-
тите, без оглед на тоа дали се вработени во економски-
от оператор или не:

Минимум едно стручно лице – машински инжинер 
– термотехника и минимум двајца монтажери – струч-
ни во областа на греењето.

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои 
се предмет на испорака, а чија веродостојност економ-
скиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го 
побара договорниот орган:

- Слики/ каталози/ брошури/ проспекти или друга 
пропратна документација.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

12.12.2019 година,  11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.12.2019 година,  15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 06.12.2019 

година,  15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 100 денови
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.12.2019 година, во 11:00 часот, место: Те-
риторија на РСМ



 Стр. 22 - Бр. 235                                                                                                                                                   13 ноември  2019

Јавни набавки

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година, 

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12097/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈПКД Кому-

налец – Струмица
I.1.2) Адреса: ул. „24 Октомври“ бр.2
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица - 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Андреј Тошев, адреса на е-

пошта: andrej2001@outlook.com телефон/факс: 
070347622

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Потрошен лабораториски материјал
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: истоварено франко магазин на ЈПКД Комуналец 
Струмица

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
Како во ТД
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
90000000-7 - Услуги во врска со отпадни води , от-

падоци, чистење и  животна средина
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12 или  365 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
Понудувачите да достават Решение за промет со хе-

микалии издадено од министерство за здравство на 
РСМ.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- сертификати и извештаи издадени од надлежни те-
ла за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите:

- Каталози, сертрификати и сл. согласно техничката 
спецификација, 

- Авторизација од производител за понудените реа-
генси, 

- Доказ сертификат од производителот за обучен 
персонал сервисер за опремата за која се наменети реа-
генсите,        

- Доказ сертификат за поседување на овластен сер-
тифициран сервис издаден од производителот.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година,  12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година,  15:30 часот
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V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 
година,  15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 12:00 часот, место: Стру-
мица,ул.,,Просенички пат“ б. б.

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година, 

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12101/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈКП Водовод 

н. Илинден
I.1.2) Адреса: населба Илинден
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1041
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Елизабета Цветковска, aдре-

са на е-пошта: vodovodjkp@yahoo.com телефон/факс: 
2572-671

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Гориво за моторни возила
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: од продажните места (бензиска станица) на доба-
вувачот

II.3) Секторски договор: Водоснабдување
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
Детален опис на предметот на набавката е даден во 

техничките спецификации од тендерската документа-
ција

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрич-

на енергија и од други извори на енергија
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
Документ за регистрирана дејност
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор
- со изјава за инструментите, постројките или тех-

ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот:

- Изјава за располагање односно обезбедување на 
минимум една бензинска пумпа на територијата на Оп-
штина Илинден.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документиV.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година,  10:00 часот
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V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
21.11.2019 година,  15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 
година,  15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 денови
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 10:00 часот, место: Ад-
министративни простории на ЈКП Водовод н.Илинден 
во нас. Илинден

V.5) Дополнителни информации Економскиот опе-
ратор може да побара појаснување на тендерската доку-
ментација преку модулот „Прашања и одговори“ на 
ЕСЈН, најмалку шест дена пред крајниот рок за подне-
сување на понудите

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година. 

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12104/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈПКД Кому-

налец – Струмица
I.1.2) Адреса: ул. „24 Октомври“ бр.2
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица – 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Андреј Тошев, адреса на е-

пошта: andrej2001@outlook.com телефон/факс: 
070347622

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Асфалтирање на ,,Кванти пазар“
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  Ре-

ализирање, со какви било средства, утврдени од дого-
ворниот орган

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Струмица

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
45000000-7 - Градежни работи
II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  6

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
Понудувачот треба да достави и Лиценца Б за изве-

дувач на градби од втора категорија.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година,  12:15 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година,  15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година,  15:30 часот
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V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 12:15 часот, место: Стру-
мица, ул.,,Просенички пат“ б. б.

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година. 

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12109/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

друштво за производство на електрична енергија 
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во 
државна сопственост, Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр.9
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Томислав Пишмановски Ад-

реса на е-пошта: tomislav.pismanovski@elem.com.mk те-
лефон / факс: 047/206-256

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на следнава адреса

Новачки пат б. б., Новаци, kjn.bt@elem.com.mk, 
047/206-140,

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски 
друштва и друштва со ограничена одговорност од сек-
торските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Замена на светилки со енергетски ефикасни 

LED светилки (РЕК Битола)
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: РЕК Битола

II.3) Секторски договор: Електрична енергија
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Замена на светилки со енергетски ефи-
касни ЛЕД светилки, РЕК Битола

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 31531000-7 - Светилки
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Сијалици
2. Материјали за осветлување
3. Улично осветлување
4. Инсталациони материјали
5. Прибор и монтажа на сијалици
6. IT опрема за контрола на осветление
7. Опрема за контрола на осветление

8. LED осветление за ПЕ Рудници
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: - потврда за ре-
гистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е ре-
гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна на-
бавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионал-
но здружение согласно со прописите на земјата каде што 
е регистриран. Во Република Северна Македонија надле-
жен орган за издавање на овој документ е Централниот 
регистар на Република Северна Македонија.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
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V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 
13.12.2019 година,  12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
5.12.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 7.12.2019 
година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 13.12.2019 година, во 12:00 часот, место: РЕК 
Битола

V.5) Дополнителни информации Број на јн кај дого-
ворниот орган е 16-351/2019 и економскиот оператор 
да не го зема во предвид.

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12116/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска клиника за нефрологија
I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр. 17
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Маре Трповска, адреса на е-

пошта: nefrojn@gmail.com телефон/факс: 3147200, 
3119-188

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Медицинска опрема
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: во магацинот на клиниката

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
даден е во техничката спецификација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
33100000-1 - Медицинска опрема
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Пациент монитор со основни функции

2. Оперативен хируршки стол
3. Оперативно светло
4. Аспиратор за сукција
5. Портабл ултразвучен колор доплер апарат
6. Рекордер-Холтер за крвен притисок со софтвер за 

анализа
7. Болнички електричен кревет
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. 



13 ноември  2019 Бр. 235 -  Стр. 27

Јавни набавки

- Одобрение/Решение  за вршење дејност промет на 
големо со  медицински средства согласно со Законот за 
лекови и медицински средства

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките орга-
ни кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната на-
бавка, особено на оние кои се одговорни за контролата 
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, 
оние што ќе бидат вклучени во изведување на рабо-
тите, без оглед на тоа дали се вработени во економски-
от оператор или не:

- Изјава за обезбеден стручен технички персонал за-
должен за инсталација, одржување, со техничка помош 
и обука на лицата кои ќе работат со опремата, со доста-
вување Сертификат за истите, издаден од страна на про-
изводителот на опремата

- со опис на техничките услови и мерки кои економ-
скиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет ка-
ко и со опис на своите капацитети за развој и истражу-
вање:

- Изјава дека ќе обезбеди гаранција на опремата од 
најмалку 12 месеци, сметано од денот на испорака и 
инсталирање на предметот на набавка, во кој период е 
должен да врши бесплатен сервис и бесплатна замена 
на резервни делови за медицинската опрема  

- Изјава дека во наредните 8 (осум) години ќе обез-
бедува резервни делови заради сервисирање на апара-
тот  

- Изјава дека опремата, предметот на набавка, ќе би-
де нова и неупотребувана

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот:

- Авторизација од производителот за продажба и 
сервис на понудениот дел

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои 
се предмет на испорака, а чија веродостојност економ-
скиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го 
побара договорниот орган:

- Каталози/брошури со технички карактеристики на 
предметот на набавка.  Во каталозите/брошури јасно да 
се обележат и маркираат со редни броеви оние технич-
ки карактеристики на понудените стоки кои се барани 
во техничките спецификации на тендерската докумен-
тација  -Доколку не бидат доставени Каталози/бро-
шури,  Комисијата нема да ги разгледува и ќе констати-
ра дека понудената опрема не ги задоволува бараните 
карактеристики на опремата.

- сертификати и извештаи издадени од надлежни те-
ла за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите:

- Сертификат за квалитет на производот, односно 
CE сертификат или еквивалентно.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 29.11. 

2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 23.11. 

2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11. 2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена

V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 29.11.2019 година во 10:00 часот, место: ЈЗУ 
Универзитетска клиника за нефрологија Скопје - во 
сметководството на клиниката

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12118/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП „Нацио-

нални шуми“- п.о. Скопје
I.1.2) Адреса: ул.„Перо Наков“ бр.128
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Снежана Јанческа, адреса на 

е-пошта: snezana.janceska@mkdsumi.com.mk телефон/ 
факс: +389022581080

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Гуми за патнички, товарни, теренски и специјал-

ни возила
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 10.000.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: согласно со ТД

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
Гуми за патнички, товарни, теренски и специјални 

возила согласно спецификација од ТД
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
34350000-5 - Гуми за тркала за тешки/лесни возила
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Дел 1 – Гуми за патнички возила
2. Дел 2 – Гуми за теренски возила
3. Дел 3 – Гуми за товарни возила
4. Дел 4 – Гуми за специјални возила
II.9) Рамковна спогодба: Не
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II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- документ за регистрирана дејност како доказ дека 

е регистриран како физичко или правно лице за врше-
ње на дејноста поврзана со предметот на договорот за 
јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно про-
фесионално здружение согласно со прописите на земја-
та каде што е регистриран.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 12.12. 

2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 04.12. 

2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 06.12. 2019 
година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.12. 2019 година,  во 10:00 часот, место: ЈП 
Национални шуми ул.„Перо Наков“ бр.128 Скопје

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11. 2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12119/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈПКД Кому-

налец – Струмица
I.1.2) Адреса: ул. „24 Октомври“ бр.2
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица – 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Андреј Тошев, адреса на е-

пошта: andrej2001@outlook.com телефон/факс: 
070/347622

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Дозир пумпи, дозир станици и Полимер за потре-

бите на ПСОВ
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: истоварено во магазин во Струмица

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
31000000-6 - Електрични машини, апарати, опрема 

и потрошен материјал; осветлување
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Полимери
2. Дозир пумпи,дозирна станица.
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12
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ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
Понудувачот треба да достави потврда за регистри-

рана дејност и Решение за промет со хемикалии издаде-
но од Министерство за здравство на РСМ.

IV.2.3) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
Меѓународен стандард ISO 9001:2015 или  еквива-

лентно
- Стандарди за управување со животна средина:
Меѓународен стандард ISO 14001:2015 и  ISO 

45001:2018 или еквивалентно
IV.2.4) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор
- сертификати и извештаи издадени од надлежни те-

ла за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите:

За ДЕЛ 1 - Договор и потврда за задоволителна ис-
порака и потврда за задоволителни резултати од приме-
на на полимерите на територија на РСМ: Минимум две 
испораки на полимери за ПСОВ во последните 2 годи-
ни од кои минимум еден договор со количина поголе-
ма од 6000 кг. 

- Авторизација од производител за полимерите, 
- Каталози и сертификати за понудената стока, 
- Доказ за вработено лице М1/2  односно за ангажи-

рано лице договор за ангажирање инженер-технолог 
обучен за вршење лабораториски и индустриски тести-
рања со полимери, 

- Доказ за вработено лице М1/2  односно за ангажи-
рано лице договор за ангажирање на машински инже-
нер со познавање за работа со центрифуги минимум 10 
години  работно искуство.  За ДЕЛ 2: 

 - Авторизација од производител за понудената 
стока,  

- Каталози и сертификати за понудената стока,  
- Доказ за вработено лице М1/2  односно за ангажи-

рано лице договор за ангажирање на машински инже-
нер со познавање за работа со центрифуги минимум 10 
години  работно искуство.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 12:30 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11. 2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година,  во 12:30 часот, место: 
Струмица, ул.,,Просенички пат“ б. б.

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11. 2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12122/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

друштво за производство на електрична енергија 
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во 
државна сопственост, Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр.9
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ана Петрова-Димитриеска 

адреса на е-пошта: ana.petrova@elem.com.mk телефон / 
факс: 047206114

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на следнава адреса „Но-
вачки пат“ б. б., Новаци, kjn.bt@elem.com.mk, 047/206-
140,

mailto:kjn.bt@elem.com.mk
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I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
- Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Гумени транспортни ленти со сајли (РЕК Би-

тола)
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: РЕК Битола

II.3) Секторски договор: Електрична енергија
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
Гумени транспортни ленти со сајли за ПЕ Рудници, 

РЕК Битола
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
34312600-3 - Гумени подвижни ленти
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) ка-

ко доказ дека е регистриран како физичко или правно 
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на 
договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на 
соодветно професионално здружение согласно со про-
писите на земјата каде што е регистриран. Во Републи-
ка Северна Македонија надлежен орган за издавање на 
овој документ е Централниот регистар на Република 
Северна Македонија.

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економ-
скиот оператор

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен ор-
ган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде 
што се бара, изјава за приходот во областа која се пок-
рива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу за 
последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите информа-
ции:

- Минималниот годишен приход на економскиот 
оператор да не биде помал од 13.333.333,00 денари

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги во последните три години, со вредности, да-
туми, купувачи (договорни органи или економски опе-
ратори), со обезбедување потврда за извршени испора-
ки или извршени услуги:

- Да има извршено најмалку 1 (една) испорака од 
предметната набавка во последните 3 (три) години

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои 
се предмет на испорака, а чија веродостојност економ-
скиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го 
побара договорниот орган:

- Економскиот оператор да ги има потребните карaк-
теристики на производите за квалитетно извршување 
на договорот

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

12.12.2019 година, 9:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 6.12. 2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.12.2019 година, во 9:00 часот, место: РЕК 
Битола
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V.5) Дополнителни информации 
Број на јн кај договорниот орган е 16-380/2019 и 

економскиот оператор да не го зема во предвид.
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12123/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Национална 

установа центар за култура „Јордан Хаџи Констан-
тинов Џинот“

I.1.2) Адреса: ул. „Благој Ѓорев“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Велес – 1400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Игор Ѓорѓиев, адреса на е-

пошта: gjorgjiev.igor@yahoo.com телефон/факс: 043 231 
750/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Спорт и култура

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на екстра лесно гориво ЕЛ 1
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Адреса на договорниот орган

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрич-

на енергија и од други извори на енергија
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- дрд образец 
- Лиценца за вршење на енергетска дејност, тргови-

ја на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биого-
рива и горива за транспорт – трговија на големо со  Ек-
стралесно масло за горење ЕЛ-1, издадена од Регулатор-
на Комисија за енергетика на Р. Македонија.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги во последните три години, со вредности, да-
туми, купувачи (договорни органи или економски опе-
ратори), со обезбедување потврда за извршени испора-
ки или извршени услуги:

- Листа на успешно реализирани договори поврзани 
со предметот на набавката во последните 3 години, со 
вредности на договорите, датуми на склучување, купу-
вачи (договорни органи или економски оператори), со 
обезбедување на потврда за извршени испораки издаде-
ни од примателите или, доколку такви потврди не мо-
жат да се обезбедат од причини вон контрола на еко-
номскиот оператор, само со негова изјава за извршени 
испораки.

IV.2.4) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
Предметните стоки треба да бидат со соодветен ква-

литет согласно Правилникот за квалитет на течни гори-
ва („Сл. весник на РМ“ број 15/18 точка 191, член 1 и 
член 2). Согласно со став 5 од член 3 од правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот за квали-
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тет на течните горива („Сл. весник на РМ“ број 15/08, 
точка 191) на домашниот пазар се пушта во продажба 
горивото „Екстра лесно масло за домаќинство -1 (ЕЛ-
1)“ на кое граничната вредност на количеството сул-
фур изнесува најмногу 0,1 % (m/m). Имено, потребно е 
предметните стоки да бидат со соодветен квалитет при 
што граничните вредности на одделените карактеристи-
ки на бараното гориво да бидат во согласност со Маке-
донскиот стандард за квалитет на маслата за горење 
МКС Б.Х2 430 или еквивалентно.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 9:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и 

во часот определен како краен рок за доставување на пону-
дите 27.11.2019 година, во 9:00 часот , место: НУЦК 
„Јордан Х.К.Џинот“ Велес, ул.„Благој Ѓорев“ б. б., Велес

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11. 2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12125/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет 

„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за зем-
јотресно инженерство и инженерска сеизмологија - 
Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Тодор Александров“ бр.165
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Сашко Димовски, адреса на 

е-пошта: dimovski@pluto.iziis.ukim.edu.mk телефон/ 
факс: 3 107 701

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Обезбедување на објекти
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

тегорија на услуга број: 23 Истражни и безбедносни ус-
луги, освен услуги за транспорт со блиндирани возила

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
објаснет во тд
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
98000000-3 - Други јавни, социјални и лични ус-

луги
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 2.12.2019 година,
се планира да заврши 2.12.2021 год.
Период во месеци:  24 или 730 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност
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- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
објаснет во тд
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економ-

скиот оператор
- Соодветни изводи од банки:
објаснет во тд
IV.2.4) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор
- со изјава за просечниот годишен број на вработе-

ни кај давателот на услуги или изведувач на работи и 
за бројот на неговиот раководен кадар во последните 
три години:

објаснет во тд
- со изјава за инструментите, постројките или тех-

ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот:

објаснет во тд
IV.2.5) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет: објаснет во тд

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

2.12.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

26.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 28.11. 2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 2.12.2019 година, во 10:00 часот, место: 
Скопје

V.5) Дополнителни информации објаснети во тд
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12128/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен уни-

верзитет „Гоце Делчев“ – Штип
I.1.2) Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр.10 А
I.1.3) Град и поштенски код: Штип – 2000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ирена Рибарева, адреса на е-

пошта: irena.ribareva@ugd.edu.mk телефон/факс: 
032/550-049

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на следнава адреса

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, со адреса на 
ул. „Крсте Мисирков“ бр.10 А 2000 Штип, 
filip.gligorovski@ugd.edu.mk,032/550-231, 
https://www.e-nabavki.gov.mk,

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на канцелариски материјал
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
Во Тендерска документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
30192000-1 - Канцелариски материјали
22000000-0 - Печатени предмети и сродни произ-

води
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Дел 1 – Производи од  хартија
2. Дел 2 – Друг потрошен материјал
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- Тековна состојба издадена од Централен регистер 

на РСМ.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11. 2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 10:00 часот, место: 
Штип

V.5) Дополнителни информации - Документите кои 
се составен дел на понудата како што се Образец на по-
нуда (Прилог 1), Изјава за докажување на способноста 
(Прилог 2), Изјава за сериозност на понудата (Прилог 
3), Парафиран модел на договор (Прилог 4) не можат 
дополнително да се достават по отворање на понудите. 
Секоја понуда што нема да содржи некој од наведените 
елементи ќе биде отфрлена како неприфатлива.

V.6) Датум на објава: 12.11. 2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12132/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска клиника за очни болести Скопје
I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр. 17
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000
I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Лидија Спасовска, адреса на 
е-пошта: spasovskalidija@yahoo.com телефон/факс: 
3211335

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 
алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Лекови Aflibercept
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Аптека на ЈЗУУ Клиника за очни болести Скопје

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 33662100-9 - Офталмолошки ле-
кови

II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12 или 365 дена

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88, став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: - Документ за 
регистрирана дејност - образец ДРД или потврда за ре-
гистрирана дејност - Решение за промет на големо со 
лекови согласно Законот за лекови и медицински сред-
ства.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

13.12.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

5.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 7.12.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 13.12.2019 година во 10:00 часот, место: Ад-
министративни простории на ЈЗУ Универзитетска кли-
никата за очни болести Скопје – Сектор за јавни на-
бавки.

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12133/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа 

болница Велес
I.1.2) Адреса: ул. „Самоборска“  б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Велес – 1400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Весна Димова Адреса на е-

пошта: obveles@yahoo.com телефон / факс: 043 231 048
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

кументација може да се добијат на горенаведната ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 
алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Медицински потрошен материјал
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Болничка аптека на ЈЗУ Општа болница Велес

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра, Опис, 33690000-3 - Различни медицински 
производи

II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Ресорптивен хемостат од оксидирана регенерира-

на целулоза 5х8цм ± 10 %
2. Ресорптивен хемостат од оксидирана регенерира-

на целулоза 10х15цм ± 10 %
3. Апарат за мерење на крвен притисок со маноме-

тар со опсег на мерење од 0 до 300 mm Hg,точност ± 
5%,опсег на манжетна 40-60 цм должина и 18 - 20 цм 
ширина

4. Апарат за мерење на крвен притисок живин со оп-
сег на мерење од 0 до 300 mm Hg,точност ± 5%, опсег 
на манжетна 40-60 цм должина и 18 - 20 цм ширина

5. Стетоскоп со две глави(помала  со дијаметар 2-4 
цм и голема со дијаметар 3-6 цм) со гумирани црева со 
должина 50-60 цм

6. Езмарх повески без механизам од синтеичка гума 
без латекс и без ткаенина со ширина 2-2,5 цм и должи-
на 35-45 цм

7. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик,стери-
лен бр.10

8. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик,стери-
лен бр.11

9. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик,стери-
лен бр.12

10. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик,сте-
рилен бр.15

11. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик,сте-
рилен бр.18

12. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик,сте-
рилен бр.19

13. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик,сте-
рилен бр.20

14. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик,сте-
рилен бр.21

15. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик,сте-
рилен бр.22

16. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик,сте-
рилен бр.23

17. Дрвени шпатули за една употреба за преглед на 
гро  со димензии 145 до 150 мм должина и 19 до 20 мм 
ширина

18. Топломери хумани живини за мерење на телес-
на температура со скала по Целзиус, со опсег на мере-
ње 35 до 42 °Ц и  отстапување од 0,1 °за точност

19. Стерилни стапчиња за брис во епрувета со дол-
жина 15 до 20 цм,без медиум

20. Брисоловки за папаниколау,пластични
21. Пластичен сад со капаче за уринокултура-стери-

лен со волумен 40-60 мл
22. Пластичен сад со капаче за урина-нестерилен со 

волумен 40-60 мл
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23. Пластичен сад за копрокултура со волумен 40-
60 мл

24. Стаклени шишиња за млеко 250 ml ± 10 %
25. Лопати пластични
26. Гуски пластични
27. Иригатор за клизма
28. ЕКГ електорди округли,самолепливи со 

Ag/AgCl сензор со влажен гел со дијаметар 50 мм +/- 
10%

29. Штипки за папок со сигурносен систем за заклу-
чување од цврста пластика,стерилни

30. Пластично шише 50мл ± 10 % со капаче-
polivinil chlorid

31. Пластично шише 1000мл± 10 % -polivinil chlorid
32. Пластични кутии 100гр± 10 % -polivinil chlorid
33. Маски за кислород со надувување од ПВЦ
34. Маски за кислород за една употреба за возрасни 

од ПВЦ без универзален конектор, со црево долго 
макс.2,5 м

35. Маски за кислород за една употреба за деца од 
ПВЦ без универзален конектор, со црево долго 
макс.2,0 м

36. Усници хартиени за спирометар 28х66 мм +/- 
10%

37. Гел за Ехо
38. Гумени електроди-50х50 мм ± 10 %
39. Гумени електроди 60х80 мм ± 10 %
40. Манжетни за автоматски апарат за  мерење на 

притисок со две црева, со опсег 23-33 цм
41. Манжетни за автоматски апарат за  мерење на 

притисок со две црева, со опсег 31-40 цм
42. Манжетни за автоматски апарат за  мерење на 

притисок со две црева, со опсег 17-25 цм
43. Презервативи за гинеколошка сонда
44. Нараквица мајка/бебе,нумерирани,пластични
45. Нараквица за пациент нумерирана ,пластична 

,обоена со должина минимум 24 цм
46. Игла за дијализа од ПВЦ,16GV со отвор,сте-

рилни
47. тест ленти за испитување на опијати  во урина 

со  детекцион граница од  минимум 300 ng/ml
48. тест ленти за испитување на метадон  во урина 

со  детекцион граница од  минимум 100 ng/ml
49. тест ленти  за испитување на  бензодиазепин во 

урина  со  детекцион граница од  минимум 300 ng/ml
50. тест ленти за испитување  кокаин во  урина со  

детекцион граница од  минимум 300 ng/m
51. тест ленти за испитување марихуана во урина со  

детекцион граница од  минимум 50 ng/m
52. тест ленти за испитување морфин во урина со  

детекцион граница од  минимум 300 ng/m
53. тест ленти за испитување 3,4 метилендиоксиме-

тамфетамин во урина со  детекцион граница од  мини-
мум 500 ng/m

54. Трахеостомски канили пластични со каф   6.5 
мм

55. Трахеостомски канили пластични со каф   7,0 
мм

56. Трахеостомски канили пластични со каф   7,5 
мм

57. Трахеостомски канили пластични со каф   8,0 
мм

58. Трахеостомски канили пластични со каф   8.5 
мм

59. Трахеостомски канили пластични со каф   9,0 
мм

60. Сонда за исхрана 8 FG, назогастрична, од ла-
текс, стерини

61. Сонда за исхрана 10FG, назогастрична, од ла-
текс, стерилни

62. Балон за реанимација за возрасни maks.volumen 
2000ml со конектор I црево за кислород од 2м ± 10 %, I 
силиконска маска за повеќекратна употреба големина 
5-Ambu

63. Ervej зa деца за повеќекратна употреба големина 
0, орофарингеален, од полиетилен

64. Ervej зa деца за повеќекратна употреба големина 
2,орофарингеален,од полиетилен

65. Ervej за возрасни за повеќекратна употреба 
големина 3, орофарингеален, од полиетилен

66. Ervej за возрасни за повеќекратна употреба 
големина 4, орофарингеален, од полиетилен

67. Предметни стакла со заоблени агли и матирани 
од двете страни со димензии минимум 26х76 mm

68. Покровни стакла со димензии минимум 24х60 
mm,ултрачисти

69. Стаклени инки со дијаметар минимум150 mm
70. Стаклени кивети za boewe preparati
71. Kутија за чување на предметни стакла,плас-

тична, со димензии минимум 360x38x100 mm,со капак
72. Мензури од стакло, градуирани, со волумен од 

50 ml ± 10%
73. Мензури од стакло, градуирани, со волумен од 

1000 ml  ± 10%
74. Округли држач за предметни стакла, метален
75. Vata тегли од стакло со капак,со димезии мини-

мум 115 mm дијаметар и минимум 120 mm висина
76. Наставци за автоматски пипетор од пластика без 

филтер со волумен 0-200 μl
77. Наставци за автоматски пипетор од пластика без 

филтер со волумен 201-1000 μl
78. Автоматски пипетор со механички клип и со ва-

ријабилен волумен од 100 μl до 1000 μl
79. Тест ленти за испитување на урина со минимум 

следните параметри: леукоцити, нитрити, уробилино-
ген, протеини, pH, еритрицити, специфична тежина, ке-
тони, билирубин и гликоза

80. Адхезивна лента, еластична, водоотпорна, ди-
мензија 5цм ± 10 %  ширина за кинезио тејпинг

81. Еластична гумена  компреса со отвор за артро-
скопија на колено, големина 40x40 со отвор со дијаме-
тар 15 -20 цм

82. Транспарентна стерилна покривка од најлон ,за 
флуороскоп PHILIPS BV 25 NIHR

83. Стерилен маркер за кожа
84. Гумена лента, еластична, водоотпорна со шири-

на 10-30cm
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
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IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-
говорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- ДРД образец или потврда за регистрирана дејност 
- Решение за промет на големо со медицински сред-

ства согласно со Законот за лекови и медицински сред-
ства.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година,  12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019  година во  12:00 часот, место: Ве-
лес

V.5) Дополнителни информации 
Јавното отвоање на понудите ќе се одржи админис-

тративните простории на болницата на 5 кат.
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12136/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет 

во Тетово
I.1.2) Адреса: ул. „Илинденска“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Тетово – 1200
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Газменд Дехари, aдреса на е-

пошта: gazmend.dehari@unite.edu.mk телефон/факс: 
044/356-500

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 
алинеја б) од Законот – Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Одржување на објектите на Универзитет во Те-

тово
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  Из-

ведување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Универзитет во Тетово

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 45000000-7 - Градежни работи
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ ,ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
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IV.1.5) Здружување на група економски оператори 
во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: Потврда за ре-
гистрирана дејност како доказ дека е регистриран како 
физичко или правно лице за вршење на дејноста поврза-
на со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на 
соодветно професионално здружение согласно со про-
писите на земјата каде што е регистриран. лиценца/доз-
вола/потврда како доказ дека се исполнети посебните 
услови за вршење на дејноста пропишани со закон.  Ли-
ценца „А“ за изведба.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година,  15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 11:00 часот, место: Уни-
верзитет во Тетово

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12137/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за внатрешни работи на РМ
I.1.2) Адреса: ул. „Димче Мирчев“  б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Маја Јованчевска Кепевска 

адреса на е-пошта: maja_jovancevska-
kepevska@moi.gov.mk, телефон /факс: 070/597777

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Државни органи - Јавен ред и без-
бедност

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Технички гасови
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис
24100000-5 - Гасови
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Да
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор
Времетраење на рамковната спогодба  Период во 

месеци:  24
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  24

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
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IV.1.5) Здружување на група економски оператори 
во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) ка-

ко доказ дека е регистриран како физичко или правно 
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на 
договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на 
соодветно професионално здружение согласно со про-
писите на земјата каде што е регистриран. Во Републи-
ка Северна Македонија надлежен орган за издавање на 
овој документ е Централниот регистар на Република 
Северна Македонија.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- сертификати и извештаи издадени од надлежни те-
ла за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите: 

- Сертификати за квалитет на наведените гасови из-
дадени од акредитирана лабараторија.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 100 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 10:00 часот, место: 
Скопје, МВР, зграда 5, сала за состаноци

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
___________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12138/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет 

„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за зем-
јотресно инженерство и инженерска сеизмологија - 
Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Тодор Александров“ бр.165
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Сашко Димовски, aдреса на 

е-пошта: dimovski@pluto.iziis.ukim.edu.mk телефон/ 
факс: 3 107 701

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 
алинеја б) од Законот – Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на нафта за греење (екстра лесно масло 

за греење ЕЛ 1)
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: објаснет во тд
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 09000000-3 - Производи од нафта, 
горива, електрична енергија и од други извори на енер-
гија

II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 25.12.2019 година
се планира да заврши 25.12.2021 година
Период во месеци:  24 или 730

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
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ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: објаснет во тд
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економ-

скиот оператор
- Извештај за билансот на состојба издаден од над-

лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран: објаснет во тд

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- сертификати и извештаи издадени од надлежни те-
ла за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите: објаснет во тд.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

12.12.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 6.12.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.12.2019 година во 10:00 часот, место: 
Скопје

V.5) Дополнителни информации објаснети во тд
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12140/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Градски 

Паркинг – Скопје
I.1.2) Адреса: ул. „Македонија“ бр. 11а
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Бенита Блажевска, aдреса на 

е-пошта: b.blazevska@gradskiparking.com.mk телефон/ 
факс: 02 3091 072

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 
алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка за одржување на паркинг системите 

инсталирани на јавните паркиралишта со кои сто-
панисува ЈП Градски Паркинг – Скопје

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

тегорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје,

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Подетален опис на предметот на догово-
рот за јавна набавка е даден во техничката специфика-
ција сосотавен дел на тендерската докуемнтација.

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 72250000-2 - Услуги за одржување 
и поддршка на системи

II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Набавка на услуга за одржување на паркинг сис-

темите поставени на јавните паркиралишта со кои сто-
панисува  ЈП Градски паркинг-Скопје,

2. Набавка на програмирање на чип картички за ос-
тварување  на паркинг услуга,

II.9) Рамковна спогодба: Не
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II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор - Документ за регистри-
рана дејност:

2.3.1.1 Како услов за утврдување способност за 
вршење професионална дејност, договорниот орган ба-
ра секој економски оператор да достави доказ дека е ре-
гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на набавкаили доказ де-
ка припаѓа на соодветно професионално здружение сог-
ласно со прописите на земјата каде што е регистриран. 
2.3.1.2 За да ја докаже способноста за вршење на профе-
сионална дејност, економскиот оператор треба да дос-
тави доказ за исполнување на условите за професионал-
на способност: - Документ - Потврда за регистрирана 
дејност како доказ дека е регистриран како физичко 
или правно лице за вршење на дејноста поврзана со 
предметот на договорот за јавна набавка. 2.3.1.3 Дого-
ворниот орган задржува право, дополнително да ја про-
вери веродостојноста на доставените документи.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги во последните три години, со вредности, да-
туми, купувачи (договорни органи или економски опе-
ратори), со обезбедување потврда за извршени испора-
ки или извршени услуги: Потврда од набавувачот на 
паркинг системите со која се докажува дека економски-
от оператор за потребите на набавувачот има инстали-
рано најмалку 5(пет) паркинг системи, а доколку таква 
потврда неможе да се обезбеди од причини вон економ-
скиот оператор, само со негова изјава дека такви пар-
кинг системи се инсталирани за потребите на набавува-
чот. - со опис на техничкиот персонал и техничките ор-
гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната на-
бавка, особено на оние кои се одговорни за контролата 
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, 
оние што ќе бидат вклучени во изведување на рабо-
тите, без оглед на тоа дали се вработени во економски-
от оператор или не:

Изјава на понудувачот со која потврдува дека за 
предметната набавка располага со техничка опрема и 
физички капацитети во која се опишуваат истите, пот-
пишана и заверена од одговорното лице. 

- Листа на потрошни материјали и репроматеријали 
потребни за одржувањето на паркинг системите што по-
нудувачот ги поседува или ги има на располагање. 

- Изјава на понудувачот дека во текот на имплемен-
тација и целовреметраење на договорот ќе ги  почитува  
меѓународните  стандарди за информациска безбедност  
што  подразбира безбедност на сите  информации, ин-
формациски системи и информациски средства вклучу-
вајќи објекти, податоци, софтвер, печатени документи 
и друго, потпишана и заверена од одговорното лице 

- Листа на вработени од Агенција за вработување 
не постара од 30 дена за најмалку за 1 електроинженер 
– електроничар 

- Листа на вработени од Агенција за вработување 
не постара од 30 дена за најмалку за 1 електроинженер 
– информатичар 

- Листа на вработени од Агенција за вработување 
не постара од 30 дена за најмалку за 4 електротехнича-
ри 

- Изјава на понудувачот со која се потврдува дека 
вработените електротехничари се спремни да одгово-
рат на сервисен повик во 3 смени, саботи, неделите и 
државните празници и истите ќе бидат достапни да од-
говорат на повикот на договорниот орган, потпишана и 
заверена од одговорното лице.

IV.2.4) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
За да се квалификува како способен за извршување 

на предметниот договор за јавна набавка од аспект на 
стандардите за системи на квалитет, економскиот опе-
ратор треба ги исполнува посебните услови за импле-
ментирани системи за: 

- Имплементиран стандард за управување со квали-
тет - МКС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно Економ-
скиот оператор го докажува поседувањето на бараните 
стандарди за системи за квалитет, со доставување на 
сертификат издаден од независно акредитирано тело, 
со број, датум на издавање и актуелна важност на сер-
тификатот со кој се потврдува придржување до одреде-
ни стандарди за гаранција на квалитет засновани врз ре-
левантните  европски и меѓународни стандарди, и тоа: 

- Имплементиран стандард за управување со квали-
тет - МКС EN ISO 9001:2015или еквивалентно

- Стандарди за управување со животна средина:
За да се квалификува како способен за извршување 

на предметниот договор за јавна набавка од аспект на 
стандардите за управување со животна средина, еко-
номскиот оператор треба да ги исполнува следниве 
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стандарди: - МКС EN ISO 14001:2015или еквивалентно 
Економскиот оператор го докажува поседувањето на ба-
раните стандарди за управување со животна средина, 
согласно меѓународен стандард, со доставување на сер-
тификати издадени од акредитирано тело, со број, да-
тум на издавање и актуелна важност на сертификатот, 
и тоа: -  МКС EN ISO 14001:2015 или еквивалентно.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

12.12.2019 година, 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 6.12.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 180 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.12.2019 год. во 12:00 часот, место: Адми-
нистративни простории на ЈП Градски Паркинг – Скоп-
је на ул.„Македонија“ 11а, (зграда на Лотарија на Маке-
донија на втор кат).

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12143/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен уни-

верзитет „Гоце Делчев“ – Штип
I.1.2) Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр.10 А
I.1.3) Град и поштенски код: Штип – 2000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ирена Рибарева, адреса на е-

пошта: irena.ribareva@ugd.edu.mk телефон/факс: 
032/550-049

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на следнава адреса

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип ул. „Крсте Ми-
сирков“бр.10А, Штип, filip.gligorovski@ugd.edu.mk, 
032/550-231, https://e-nabavki.gov.mk,

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 
алинеја б) од Законот – Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на потрошни материјали за одржување 

за 24 месеци
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Штип

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Во Тендерската документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра Опис 44000000-0 - Градежни конструкции 
и материјали; помошни производи за градежништво 
(освен електрични апарати)

31000000-6 - Електрични машини, апарати, опрема 
и потрошен материјал; осветлување

42000000-6 - Индустриска машинерија
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Дел 1 Електро материјали
2. Дел 2 Материјали за водовод, браварски матери-

јали, алати и друг потрошен материјал
3. Дел 3 Молеро фарбарски материјали
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  24
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност
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- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: 
- Тековна состојба издадена од Централен регистер 

на РСМ.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 10:30 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 10:30 часот, место: 
Штип.

V.5) Дополнителни информации - Документите кои 
се составен дел на понудата како што се Образец на по-
нуда (Прилог 1), Изјава за докажување на способноста 
(Прилог 2), Изјава за сериозност на понудата (Прилог 
3), Парафиран модел на договор (Прилог 4) не можат 
дополнително да се достават по отворање на понудите. 
Секоја понуда што нема да содржи некој од наведените 
елементи ќе биде отфрлена како неприфатлива.

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12147/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУДГ ,,Прас-

кичка“ – Општина Росоман
I.1.2) Адреса: ул. „Пере Тошев“ бр.2а
I.1.3) Град и поштенски код: Росоман – 1422
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Биљана Стефанова, адреса 

на е-пошта: biljana_stefanova@yahoo.com теле-
фон/факс: 043/441-606

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 
алинеја б) од Законот - Социјална заштита

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на основни прехранбени продукти и пи-

јалаци

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Во просториите на ЈОУДГ „Праскичка“ – Општи-
на Росоман на ул.„Пере Тошев“ бр.2а, 1422 Росоман

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Набавка на основни прехрамбени про-
дукти и пијалоци за потребите на   ЈОУДГ ,,Праскичка“ 
– Општина Росоман

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 03000000-1 - Земјоделски, сточар-
ски, рибарски, шумарски и сродни производи

15000000-8 - Прехранбени производи, пијалаци, 
тутун и сродни производи

II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Леб
2. Јајца
3. Млеко и млечни производи
4. Риба, месо и месни производи
5. Кондиторски и конзервирани производи
6. Свежо овошје и зеленчук
7. Останати производи за во домаќинство
8. Житни култури и преработки и други пекарски 

производи
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган
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- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- ДРД образец - документ како доказ за регистраци-

ја во регистарот на објекти и оператори со храна изда-
ден од Агенција за храна и ветеринарство на Република 
Северна Македонија, согласно со Законот за безбед-
ност на храната („Службен весник на Република Север-
на Македонија“ бр. 157/10, 130/2008, 53/11, 1/12, 
164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 84/15, 129/15, 213/15, 
39/16, 27/2016 и 64/18).

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 12:00 часот, место: во 
просториите на детската градинка

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
___________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12150/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Специја-

лизирана болница за геријатриска и палијативна 
медицина „13 Ноември“ – Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Борис Сарафов“ бр. 129
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Лилјана Димовска, aдреса на 

е-пошта: info@gerontology.org.mk телефон/факс: 2031-
238

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 
алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на стоки - Лабораториски материјали 

за апарат COBAS INTEGRA за период од 1 година
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Носителот на набавката е должен да го испорача 
предметот на договорот сукцесивно, со рок на поеди-
нечна испорака не подолг од 10(ДЕСЕТ) работни дена 
од писмената нарачка по склучување на договорот за 
јавни набавки, по потреба на ЈЗУ Специјализирана бол-
ница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноем-
ври“ – Скопје ул. „Борис Сарафов“ бр.129 Ѓорче Пет-
ров, Скопје, за период од 1 (една) година.

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Набавка на стоки - Лабораториски мате-
ријали за апарат ЦОБАС ИНТЕГРА за период од 1 го-
дина

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и 

производи за лична нега
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Дел 1 Tест за одредување на гликемија (Glucose) 

со апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за 
овој апарат

2. Дел 2 Tест за одредување на гликолизиран хемог-
лобин (HbA1c) со апарат COBAS INTEGRA 400 Plus 
или еквивалент за овој апарат

3. Дел 3 Tест за одредување на уреа (Urea) сo апа-
рат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој 
апарат

4. Дел 4 Tест за одредување на креатинин 
(Creatinine) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или ек-
вивалент за овој апарат

5. Дел 5 Tест за одредување на мочна киселина 
(Uric Acid) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или ек-
вивалент за овој апарат

6. Дел 6 - Tест за одредување на вкупен билирубин 
(Bilirubin Total) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus 
или еквивалент за овој апарат

7. Дел 7 - Tест за одредување на директен билиру-
бин (Bilirubin Direkt) со апарат COBAS INTEGRA400 
Plus или еквивалент за овој апарат

8. Дел 8 - Tест за одредување на тотални протеини 
(Total Protein) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или 
еквивалент за овој апарат

9. Дел 9 - Tест за одредување на албимун (Albumin) 
со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за 
овој апарат

10. Дел 10 - Tест за одредување на алкална фосфата-
за (Alkaline Phosphatase) со апарат COBAS 
INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат
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11. Дел 11 - Tест за одредување на амилаза 
(Amylase) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или ек-
вивалент за овој апарат

12. Дел 12 - Tест за одредување на аспартате ами-
нотрансферазе (Aspartate Aminotransferase) со апарат 
COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апа-
рат

13. Дел 13 - Tест за одредување на аланине аминот-
рансферазе (Alanine Aminotransferase) со апарат 
COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апа-
рат

14. Дел 14 - Тест за одредување на креатинин кина-
за (Creatinine Kinase) со апарат COBAS INTEGRA400 
Plus или еквивалент за овој апарат

15. Дел 15 - Tест за одредување на лактат дехидроге-
наза (Lactate Dehydrogenase) со апарат COBAS 
INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

16. Дел 16 - Tест за за одредување на калциум 
(Calcium) со апарат COBAS INTEGRA или еквивалент 
за овој апарат

17. Дел 17 - Tест за одредување на фосфор 
(Phosphate) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или ек-
вивалент за овој апарат

18. Дел 18 - Tест за одредување на магнезиум 
(Magnesium) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или 
еквивалент за овој апарат

19. Дел 19 - Tест за одредување на железо (Iron) со 
апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за 
овој апарат

20. Дел 20 - Tест за одредување на триглицериди 
(Triglycerides) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или 
еквивалент за овој апарат

21. Дел 21 - Tест за одредување на холестерол 
(Cholesterol) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или 
еквивалент за овој апарат

22. Дел 22 - Tест за одредување на липопротеин со 
висока густина (HDL – High Density Lipoprotein) со апа-
рат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој 
апарат

23. Дел 23 - Tест за одредување на липопротеин со 
ниска густина (LDL – Low Density Lipoprotein) со апа-
рат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој 
апарат

24. Дел 24 - Tест за одредување на Ц-Реактивен 
Протеин (C-Reactive Protein)  со апарат COBAS 
INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

25. Дел 25 - Tест за одредување на Антистрептоли-
зин О (Antistreptolysin O) со апарат COBAS 
INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

26. Дел 26 - Tест за одредување на реуматоидни 
фактори (Rheumatoid Factors) со апарат COBAS 
INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

27. Дел 27 - Реагенс за неделно чистење на игли за 
апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за 
овој апарат

28. Дел 28 - Реагенс за разредување на анализирани 
примероци, (раствор на NaCl), за апарат COBAS 
INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

29. Дел 29 - Тест за екстра циклуси на чистење на 
игли  за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквива-
лент за овој апарат

30. Дел 30 - Раегенс за дневно чистење на игли за 
апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за 
овој апарат

31. Дел 31 - Реакциони кивети,пластични,со висина 
20мм, отвор долг7mm, широк 5мм, (дозволено одстапу-
вање на сите димензии од ±1%)  за апарат COBAS 
INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

32. Дел 32 - Пластични канти за отпад за апарат 
COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апа-
рат

33. Дел 33 - Универзален, општ, калибратор реагенс 
(za minimum parametri:ALB, BILT,BILD,AST,ALT…) за 
апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за 
овој апарат

34. Дел 34 - Универзален, општ, калибратор реагенс 
(za minimum parametri:CRP, Ferritin,…) за апарат 
COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апа-
рат

35. Дел 35 - Универзален, општ, калибратор реагенс 
(za minimum parametri: HDL, LDL) за апарат COBAS 
INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

36. Дел 36 - Универзален, општ, калибратор реагенс 
(za minimum parametri: Ceruloplasmin, ASO, Prealbumin) 
за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за 
овој апарат

37. Дел 37 - Калибратор реагенс за тест Rheumatoid 
Factors за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или екви-
валент за овој апарат

38. Дел 39 - Калибратор реагенс за тест HbA1c за 
апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за 
овој апарат

39. Дел 39 - Општ контролен реагенс, нормално 
ниво, (зa минимум параметри:UA, ALP,BILD,BILT…) 
за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за 
овој апарат

40. Дел 40 - Општ контролен реагенс, патолошко 
ниво, (зa минимум параметри:UA, ALP, BILD, BILT…) 
за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за 
овој апарат

41. Дел 41 - Контролен реагенс, нормално ниво,за 
тест HbA1c за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или 
еквивалент за овој апарат

42. Дел 42 - Контролен реагенс, патолошко ниво,за 
тест HbA1c за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или 
еквивалент за овој апарат

43. Дел 43 - Контролен реагенс, нормално и пато-
лошко ниво,за тест Rheumatoid Factors за апарат 
COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апа-
рат

44. Дел 44 - Реагенс за разредување на анализирани 
примероци за тест HbA1c за апарат COBAS INTEGRA 
400 Plus или еквивалент за овој апарат

45. Дел 45 - Tест за одредување на Карбамазе-
пин(Carbamazepine)  со апарат COBAS INTEGRA 400 
Plus или еквивалент за овој апарат

46. Дел 46 - Tест за одредување на Валпроична Ки-
селина (Valproic Acid) со апарат COBAS INTEGRA 400 
Plus или еквивалент за овој апарат

47. Дел 47 - Универзален, општ, калибратор реагенс 
(за минимум параметри: Carbamazepine, Valproic 
Acid..) за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквива-
лент за овој апарат

48. Дел 48 - Општ контролен реагенс, во три нивоа, 
(зa минимум параметри:Carbamzepine, Valproic Acid…) 
за апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за 
овој апарат

49. Дел 49 - Специјални чашки за примерок за апа-
рат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој 
апарат

50. Дел 50 - Кит за одржување и калибрација на апа-
ратот COBAS INTEGRA 400 Plus (12м)

51. Дел 51 - Реагенс за разредување на анализирани 
примероци за тестoвите Carbamazepine, Valproic Acid 
за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за 
овој апарат

II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12 или 365 дена.
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ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) ка-

ко доказ дека е регистриран како физичко или правно 
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на 
договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на 
соодветно професионално здружение согласно со про-
писите на земјата каде што е регистриран. Во Републи-
ка Македонија надлежен орган за издавање на овој до-
кумент е Централниот регистар на Република Македо-
нија. 

- Решение за промет на големо со медицински сред-
ства согласно со Законот за лекови и медицински сред-
ства, со исклучок на дел 50.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 
28.11.2019 година,  11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
22.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 
година,  15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 28.11.2019 година во  11:00 часот , место: ЈЗУ 
Специјализирана болница за геријатриска и палијатив-
на медицина „13 Ноември“ – Скопје, ул. „Борис Сара-
фов“ бр.129 Скопје

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12154/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Би-

тола
I.1.2) Адреса: Булевар 1 Мај 61
I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Наташа Димитриевска, адре-

са на е-пошта: natasad_bt@yahoo.com телефон/ факс: 
047/208-325

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Органи на единиците на локална-
та самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Подготвување на проектна документација – Со-

обраќајна студија
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 779.660,17 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

тегорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; ин-
женерски услуги и интегрални инженерски услуги; ус-
луги за просторно планирање и инженерски услуги за 
уредување на земјиштето; поврзани научни и технички 
советодавни услуги; услуги за технички испитувања и 
анализа

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите:

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 71000000-8 - Архитектурни, гра-
дежни, инженерски и инспекциски услуги
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II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Дел 1 Сообраќајна студија и идеен сообраќаен 

проект за ул.„Довлеџик“ на потегот од кружен тек кај 
Педагошка до мост на река Драгор

2. Дел 2 Изработка на идеен сообраќаен проект со 
динамична микроскопска симулација за организирање 
на режим на сообраќај во Централно градско подрачје 
со граници на опфат: (на север булевар 1 Мај, на исток 
ул.„4-ти Ноември“, на југ ул.„Солунска“ и запад 
ул.„Кузман Јосифовски“

II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најдо-

бар однос меѓу цена и квалитет
Елементи                                                          Бодови
Квалитет - потврди за извршени исти или слични ус-

луги за последните три години                                - 10
Цена                                                                          - 90
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- ДРД образец 
- Лиценца А за проектирање на градби од 1ва кате-

горија
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките орга-

ни кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната на-
бавка, особено на оние кои се одговорни за контролата 
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, 
оние што ќе бидат вклучени во изведување на рабо-
тите, без оглед на тоа дали се вработени во економски-
от оператор или не: Економскиот оператор да има на 
располагање тим од искусни и компетентни членови, 
којшто треба да се состои од 1 одговорен (главен) про-
ектант (лидер на тимот) и 1 (еден) соработник на глав-
ниот проектант (член на тимот) за изработка на сообра-
ќајната студија.

- со образовните и професионални квалификации на 
давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда:

- Одговорниот (главниот) проектант, треба да биде 
дипломиран сообраќаен инженер со најмалку 10 годи-
ни работно искуство во сообраќајното инженерство, да 
поседува минимум „А“ овластување за изработка на 
проектна документација од областа на сообраќајното 
инженерство и да има изработено најмалку 5 проектни 
документации од областа на сообраќајното инженер-
ство и изработени минимум 1 студија/проект со микро-
симулација на сообраќајни токови, како и сертификат 
за познавање на софтверска алатка за симулација на со-
обраќајни токови; 

- Соработникот на проектантот, треба да биде дип-
ломиран сообраќаен инженер, со минимум 5 години ра-
ботно искуство во сообраќајното инженерство да посе-
дува минимум „Б“ овластување за изработка на проек-
тна документација од областа на сообраќајното инже-
нерство и изработени минимум 1 студија/проект со 
микросимулација на сообраќајни токови, како и серти-
фикат за познавање на софтверска алатка за симулација 
на сообраќајни токови.

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: Економскиот оператор да располага 
со софтвер за динамички микросимулации и сообраќај-
ни анализи на сообраќајни токови.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

28.11.2019 година, 13:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

22.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 28.11.2019 година во 13:00 часот, место: Оп-
штина Битола

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.
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ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12155/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен ис-

питен центар – Скопје
I.1.2) Адреса: Васил Ѓоргов б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Кирил Ќамилов, aдреса на е-

пошта: kirilkamilov@dic.edu.mk телефон/факс: 02/3203- 
116

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Државни органи - Општи јавни ус-
луги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Јавна набавка на 2 (две) машини за печатење
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.600.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје, Државен испитен центар

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 30000000-9 - Канцелариска и ком-
пјутерска машинерија, опрема и набавки освен мебел и 
софтверски пакувања

II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12 или 365 дена

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88, став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: Потврда за ре-
гистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е ре-
гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна 
набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професио-
нално здружение согласно со прописите на земјата ка-
де што е регистриран. Во Република Северна Македо-
нија надлежен орган за издавање на овој документ е 
Централниот регистар на Република Северна Македо-
нија

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со опис на техничките услови и мерки кои економ-
скиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет ка-
ко и со опис на своите капацитети за развој и истражу-
вање: MAF (Manufacturer Authorisation Form) - Автори-
зација од производителот за продажба и сервис за сефв-
купниот понуден хардвер за предметната набавка.

IV.2.4) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
Сертификат за Стандардот за квалитет ISO 9001: 

2015 или еквивалент
- Стандарди за управување со животна средина:
Сертификат за Стандардот за управување со живот-

на средина ISO 14001 : 2015 или еквивалент

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

28.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

22.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 

година, 15:30 часот
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V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 28.11.2019 година во 10:00 часот, место: 
Скопје.

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
___________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12158/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ре-

сен
I.1.2) Адреса: плоштад „Цар Самоил“ бр.20
I.1.3) Град и поштенски код: Ресен – 7310
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ајлин Мефаил, aдреса на е-

пошта: aylinmefail@gmail.com телефон/факс: 
047551762

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Органи на единиците на локална-
та самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Реконструкција на улица „1“ во с. Наколец
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.004.130 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  Из-

ведување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: с. Наколец, Општина Ресен

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Реконструкција на улица 1 во с.Наколец. 
Подетален опис на предметот на набавката е даден во 
техничките спецификации.

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 45000000-7 - Градежни работи
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  5

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена

III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: 
- ДРД образец 
- Лиценца Б или Ц  (важечка) и Овластувања за ин-

жинерите согласно со Законот за градење (важечки).
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економ-

скиот оператор
- Извештај за билансот на состојба издаден од над-

лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран:

- вкупен годишен обрт од 5.000.000,00 денари во по-
следните 3 (три) години за секоја година пооделно.

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен ор-
ган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде 
што се бара, изјава за приходот во областа која се пок-
рива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу за 
последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите информа-
ции: - вкупен годишен обрт од 5.000.000 денари во по-
следните 3 (три) години за секоја година пооделно.



 Стр. 50 - Бр. 235                                                                                                                                                   13 ноември  2019

Јавни набавки

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките орга-
ни кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната на-
бавка, особено на оние кои се одговорни за контролата 
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, 
оние што ќе бидат вклучени во изведување на рабо-
тите, без оглед на тоа дали се вработени во економски-
от оператор или не:

- Минимум 10 вработени за извршување на задачи-
те дадени во техничките спецификации. - Минимум 2 
градежни инжинери

- со образовните и професионални квалификации на 
давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда: - Минимум 2 градежни инжинери  Овластувања 
за инжинерите согласно Законот за градење (важечки).

- со изјава за просечниот годишен број на вработе-
ни кај давателот на услуги или изведувач на работи и 
за бројот на неговиот раководен кадар во последните 
три години:

- Минимум 10 вработени за извршување на задачи-
те дадени во техничките спецификации. - Минимум 2 
градежни инжинери

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот:

- Техничка опрема која економскиот оператор ја 
има на располагање за извршување на конкретниот до-
говор за јавна набавка и тоа минимум: 1 греидер, 2 ком-
бинирани багери, 2 вибро ваљаци, 1 вибро плочи, 1 ком-
пресор, 1 машина за сечење на асфалт, 2 камиони кипе-
ри со носивост : минимум до 20 тони (1) и до 7 тони 
(1), 1 агрегат за струја, 1 финишер, 1 машина за гребе-
ње на асфалт

- со листа на работи извршени во последните пет го-
дини, со приложување потврда за задоволителна извед-
ба на најважните работи. Со цел да се обезбеди соодвет-
но ниво на конкуренција, договорниот орган може, до-
колку е тоа неопходно, да ги земе предвид доказите за 
изведени работи пред повеќе од пет години, што го на-
ведува во тендерската документација:

- Искуство од релевантни претходно извршени рабо-
ти најмалку 2 договори, потврди за изведени улици со 
асфалт кои се успешно реализирани во последните 5 го-
дини.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

28.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

22.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 28.11.2019 година  во 10:00 часот, место: Ре-
сен

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12160/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

друштво за производство на електрична енергија 
Електрани на Северна Македонија, во државна соп-
ственост, Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр. 9
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Владимир Нечкоски, адреса 

на е-пошта: vladimir.neckoski@elem.com.mk телефон/ 
факс: 047/206-130

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијатн на следнава адреса 
Новачки пат б. б., Новаци, kjn.bt@elem.com.mk, 
047/206-140

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски 
друштва и друштва со ограничена одговорност од сек-
торските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка и изработка на високопритисни гумени 

хидраулични црева со приклучоци и стеги и армира-
ни црева (РЕК Битола)

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: РЕК Битола

II.3) Секторски договор: Електрична енергија
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Набавка и изработка на високопритисни 
гумени хидраулични црева со приклучоци и стеги и ар-
мирани црева за ПЕ Рудници, РЕК Битола

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 44165100-5 - Црева
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Хидраулични и црева за масло со приклучоци
2. Црева за вода и гориво, армирани и гумени црева
3. Стеги за црева
II.9) Рамковна спогодба: Да
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор
Времетраење на рамковната спогодба Период во го-

дини: 24
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  24

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена

mailto:kjn.bt@elem.com.mk
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III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 (пет) години не е изре-
чена правосилна судска пресуда за сторено кривично 
дело од член 88, став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои 
се предмет на испорака, а чија веродостојност економ-
скиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го 
побара договорниот орган: Да достави каталози, бро-
шури, цртежи, или фотографии за опис на техничките 
и функционални карактеристики на понудената стока.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

28.11.2019 година, 12:30 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

22.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 

година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 28.11.2019 година во 12:30 часот, место: РЕК 
Битола

V.5) Дополнителни информации Бројот на ЈН кај до-
говорниот орган е 16-376/2019 и економскиот оператор 
да не го зема предвид.

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
___________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12162/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Центар 

за јавно здравје – Скопје
I.1.2) Адреса: ул. „Трета Македонска бригада“ бр. 

18
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Јасмина Бојковска, адреса на 

е-пошта: info@cph.mk телефон/факс: 00389 3298-667
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 
алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Вакцини и антималарици (втор пат)
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Во ТД

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Да
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Во ТД
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 33000000-0 - Медицинска опрема, 
фармацевтски и производи за лична нега

II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. 8103-Meningococcus A,C,Y,W-135 vaccinаe, 

tetravalent purified polysaccharides antigen: - АТЦ код: 
J07AH08;- Фармацевтска форма: Раствор за инјекти-
рање;- Јачина на лек: 4mcg / 0.5ml + 4mcg / 0.5ml + 
4mcg / 0.5ml + 4mcg / 0.5ml;- Облик на пакување: Вија-
ла / наполнет инјекциски шприц.

2. 8105-Tetanus vaccinаe - Tetanus toxoid, моно-
дозна; - АТЦ код: J07AM01;- Фармацевтска форма: Сус-
пензија за инјектирање;- Облик на пакување: Ампула / 
наполнет инјекциски шприц.
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3. 8108-Pneumococcus vaccinаe, purified polysa-
ccharides antigen conjugated, за возрасни, 23 сероти-
пови;  - АТЦ код: J07AL02; 

- Фармацевтска форма: Раствор за инјектирање; - 
Облик на пакување: Наполнет инјекциски шприц.

4. 8109-Haemophilus influenzae B vaccinаe; - АТЦ 
код: J07AG; - Фармацевтска форма: Суспензија за ин-
јектирање; - Облик на пакување: Ампула / наполнет ин-
јекциски шприц.

5. 8110- Poliomyelitis vaccinаe – IPV (inaktivna polio 
vakcina), монодозна:  - АТЦ код: J07BF; - Фармацевт-
ска форма: Суспензија за инјектирање; - Облик на паку-
вање: Ампула / наполнет инјекциски шприц.

6. 7996-Тetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid and 
acellular pertussis vaccinаe adsorbed, за возрасни;  - АТЦ 
код: J07AM01; - Фармацевтска форма: суспензија за ин-
јектирање; - Јачина на лек: минимум 30 IU tetanus 
toxoid, минимум 60 IU diphtheria toxoid, минимум 4 IU 
неактивна БП; - Облик на пакување: наполнет инјекцис-
ки шприц / вијала.

7. 3699 - Hepatitis A vaccinаe, inactivated, монодозна,  
за деца; - АТЦ код: J07BC; - Фармацевтска форма: Сус-
пензија за инјектирање; - Облик на пакување: Ампула / 
наполнет инјекциски шприц.

8. 8107-Typhoid vaccinаe, purifed polysaccharide 
antigen; - АТЦ код: J07BB02; - Фармацевтска форма: 
Суспензија за инјектирање; - Облик на пакување: На-
полнет инјекциски шприц / вијала.

9. Rabies vaccines, purified suspension -ATC 
код:ЈО7BG01  - Фармацевтска форма: суспензија за ин-
јектирање; - Јачина на лек: ≥2.5 UI/0.5 ml; - Облик на 
пакување: наполнет инјекциски шприц / вијала.

II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88, став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- Потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) ка-

ко доказ дека е регистриран како физичко или правно 
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на 
договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на 
соодветно професионално здружение согласно со про-
писите на земјата каде што е регистриран. Во Републи-
ка Северна Македонија надлежен орган за издавање на 
овој документ е Централниот регистар на Република 
Северна Македонија,  

- Решение/Одобрение за вршење на дејност промет 
на големо со лекови на територијата на РСМ издадено 
од Министерство за здравство согласно со Законот за 
лекови и медицински средства.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- Во случај кога се набавуваат сложени стоки или 
услуги, или во исклучителни случаи за посебни на-
мени, со проверка на производствените капацитети, 
или ако е потребно и на капацитетите за проучување и 
истражување, како и на мерките за контрола на квалите-
тот, која ја спроведува договорниот орган или во него-
во име надлежен орган во земјата на основање.

- За нерегистрираните лекови да имаат обезбедено 
документ со кој се дозволува интервентен увоз, соглас-
но Законот за лекови и медицински средства.  

- За регистрираните лекови да имаат обезбедено 
Одобрение за ставање во промет на готов лек или прив-
ремено или трајно одобрение за паралелен увоз, соглас-
но Законот за лекови и медицински средства.

- Со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот:

- Условите за безбедно чување, сместување, тран-
спорт и ракување со вакцините треба да бидат во сог-
ласност со Правилникот за содржината на барањето и 
поблиските услови по однос на просторот, опремата и 
кадарот за добивање на одобрение на промет на големо 
со лекови („Сл. весник на РМ“ број 151/08). 

- Да поседува ладна комора за сместување и чување 
со автоматски  отчитувач на температурата која треба 
континуирано да се одржува од 2 до 8 С.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

13.12.2019 година, 12:00 часот.
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

5.12.2019 година, 15:30 часот.
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V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 7.12.2019 
година, 15:30 часот.

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 13.12.2019 година во 12:00 часот, место: От-
сек за јавни набавки, 1 кат

V.5) Дополнителни информации Во ТД
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12163/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

друштво за производство на електрична енергија 
Електрани на Северна Македонија, во државна соп-
ственост, Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр. 9
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Мира Василева, адреса на е-

пошта: mira.vasilevska@elem.com.mk телефон/факс: 
047/206-029

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на следнава адреса

Новачки пат б. б., Новаци, kjn.bt@elem.com.mk, 
047/206-140

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски 
друштва и друштва со ограничена одговорност од сек-
торските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Санација на заштитното корито на р. Црна во зо-

ната на зафат за снабдување на РЕК Битола со сиро-
ва вода (РЕК Битола)

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Проектирање и изведување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: РЕК Битола

II.3) Секторски договор: Електрична енергија
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Санација на Заштитно корито на р.Црна 
во зоната на зафат за снабдување на РЕК Битола со си-
рова вода

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 50000000-5 - Услуги за поправка и 
одржување

II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Изработка и изведба на основен ревидиран про-

ект за санација на заштитното корито на р. Црна во зо-
ната на зафат за снабдување на РЕК Битола со сирова 
вода

2. Надзор врз изведба на Санација на Заштитно ко-
рито на р.Црна во зоната на зафат за снабдување на 
РЕК Битола со сирова вода

II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  24

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88, став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: – Потврда за 
регистрирана дејност како доказ дека е регистриран ка-
ко физичко или правно лице за вршење на дејноста пов-
рзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа 
на соодветно професионално здружение согласно со 
прописите на земјата каде што е регистриран. - Ли-
ценца  А за проектирање на објекти од прва категорија 
издадена од Министерство за транспорт и врски на Р. 
Северна Македонија. ДЕЛ 1 - Лиценца  А за ревизија 
на проектна документација за објекти од прва категори-
ја издадена од Министерство за транспорт и врски на 
Р. Северна Македонија ДЕЛ 1 - Лиценца  А за изведба 
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на објекти од прва категорија издадена од Министер-
ство за транспорт и врски на Р. Северна Македонија. 
ДЕЛ 1 - Лиценца  А за надзор на објекти од прва катего-
рија издадена од Министерство за транспорт и врски 
на Р. Северна Македонија. ДЕЛ 2

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги во последните три години, со вредности, да-
туми, купувачи (договорни органи или економски опе-
ратори), со обезбедување потврда за извршени испора-
ки или извршени услуги: Минимум 1 (еден) изработен 
проект на документација за објект од А категорија од 
иста природа (проект за Санација на Заштитно корито 
на река) во последните 5 (пет) години. Минимум 1 
(една) извршена ревизија на проектна документација за 
објект од А категорија од иста природа (ревизија на 
проектна документација за Санација на Заштитно кори-
то на река) во последните 5 (пет) години.

- со листа на работи извршени во последните пет го-
дини, со приложување потврда за задоволителна извед-
ба на најважните работи. Со цел да се обезбеди соодвет-
но ниво на конкуренција, договорниот орган може, до-
колку е тоа неопходно, да ги земе предвид доказите за 
изведени работи пред повеќе од пет години, што го на-
ведува во тендерската документација: Минимум 1 
(една) изведба на санација за објект од А категорија од 
иста природа (изведба на санација на заштитно  корито 
на река) во последните 5 (пет) години

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

28.11.2019 година, 11:30 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

22.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 28.11.2019 година во 11:30 часот, место: РЕК 
Битола

V.5) Дополнителни информации Бројот на ЈН кај до-
говорниот орган е 16-372/2019 и економскиот оператор 
да не го зема предвид.

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
___________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12164/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клинич-

ка болница Битола
I.1.2) Адреса: Партизанска б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000
I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Соња Циуновска, адреса на 
е-пошта: bolnica.bitola@gmail.com телефон/факс: 
047/251-211

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, 
алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на средства за дезинфекција
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Клиничка болница Битола

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: набавка на средства за дезинфекција
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 39830000-9 - Производи за чистење
33695000-8 - Сите други нетерапевтски производи
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Средство за предоперативна дeзинфекција на 

раце и кожа на база на 7,5 % повидон јод.
2. Средство за дезинфекција на кожа и лигавица, на 

база на 10 % повидон јод.
3. Средство за дезинфекција на сите видови на рани 

на кожа и лигавица, врз база на квартерна амониумова 
сол и ароматски алкохол, со сеопфатно, брзо и сигурно 
антимикробно дејство врз бактерии, габи, протози и ви-
руси; да содржи средства кои го исклучуваат ефектот 
на печење и болка при употреба.

4. Средство за дезинфекција на сите видови на рани 
на кожа и лигавица, врз база на квартерна амониумова 
сол и ароматски алкохол, со сеопфатно, брзо и сигурно 
антимикробно дејство врз бактерии, габи, протози и ви-
руси; да содржи средства кои го исклучуваат ефектот 
на печење и болка при употреба.

5. Медицински течен антибактериски сапун за хиги-
енско миење на раце

6. Средство, гранулирано и концентрирано, за актив-
но чистење и дезинфекција на медицински инструмен-
ти и прибор од хромиран челик, лабораториско стакло 
и други водоотпорни површини, (пр. за инструменти во 
анестезија, инкубатори и др.) на база на активен кисло-
род.

7. Течно алкално средство за чистење при автомат-
ско репроцесирање на медицински инструменти и при-
бор; на база на фосфати и силикати; да содржи инхиби-
тори на корозија.

8. Течно средство за неутрализација и чистење при 
машинска подготовка на медицински инструменти и 
прибор, на база на фосфорна киселина, без тензиди

9. Средство за чистење на медицински инструменти 
и површини со широк спектар на дејство-туберкуло-
цид, бактерицид, фунгицид, антивирусно, спороцидно, 
активен против HBV/HIV; без алдехиди; работниот рас-
твор со стабилност од 7 до 16 дена; врз база на сукцин-
диалдехид;  да соржи антикорозивни супстанции.

10. Средство за дезинфекција за реверсна осмоза-ви-
соко оксидативно средство врз база на пероцетна кисе-
лина 10-20% divosan forte или еквивалент.
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11. Воден раствор  со антимикробно ,антисептично 
дејство,за интра и постоперативно чистење и испирање 
на акутни и хронични рани,изгореници до втор сте-
пен,како и телесни шуплини како што се 
уста,нос,уши,грло како и испирање на перитонеалната 
празнина,на база на хипохлорна киселина(0,005%) и 
натриум хипохлорит (0,005%), Ефикасен против грам 
+/- бактерии, вклучително и MRSA, VRSA, ORSA, 
VRE, вируси, габички и спори.

II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12 или 365 дена

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88, став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
ДРД-образец за регистрирана дејност. ЕО треба да 

има решение за вршење дејност промет на големо со 
медицински средства од Агенција за лекови на РСМ 
согласно со Законот за лекови и медицински средства.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

28.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

22.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 30 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 28.11.2019 година во 10:00 часот, место: Кли-
ничка болница Битола

V.5) Дополнителни информации информации на 
тел.047/243-380 или моб. 076/369-012 во набавна 
служба.

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
___________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12165/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска Клиника за неврохирургија
I.1.2) Адреса: Водњанска 17
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Тања Пехчевска, aдреса на е-

пошта: pehcevskat@hotmail.com телефон/факс: 071/387-
196

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 
алинеја б) од Законот – Здравство
     ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА
     II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Медицинска опрема за интензивно леккување
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ Универзитетска Клиника за неврохирургија 
Скопје

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Набавка на медицинска опрема за интен-
зивно лекување

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 33100000-1 - Медицинска опрема
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II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. ДЕЛ 1 Бронхоаспиратор со погон на вакуум
2. ДЕЛ 2 Држач за кеси за инфузија
3. ДЕЛ 3 Телескопски параван-заштитни завеси
4. ДЕЛ 4 Лампа за преглед
5. ДЕЛ 5 Иноксни корпи за кататери
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88, став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: - Решение дека 
е запишан во регистарот на правни лица за промет на 
големо со медицински средства издадено од Агенција 
за лекови и медицински средства

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 
28.11.2019 година, 9:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
22.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 
година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 28.11.2019 година во 9:00 часот , место: ЈЗУ 
Универзитетска клиника за неврохирургија – Скопје

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
___________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12167/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ви-

ница
I.1.2) Адреса: ул.„ Бел Камен“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Виница – 2310
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ангел Синадинов, адреса на 

е-пошта: ovinica@mt.net.mk, телефон факс: 033361945
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

кументација може да се добијат на горeнаведента ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Органи на единиците на локална-
та самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на реквизити за детски игралишта
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Општина Виница

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: наведено во тендерската документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 37000000-8 - Музички инстру-
менти, спортски реквизити, игри, играчки, занаетчиски 
предмети, уметнички материјали и додатоци

II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  6 или 180 дена.
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ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: ДРД - Образец 
издаден од Централен Регистар на РСМ.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

29.11.2019 година, 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 29.11.2019 година во 12:00 часот, место: Ви-
ница

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12168/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комуна-

лец - Кавадарци
I.1.2) Адреса: ул. „ Индустриска“  б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Кавадарци – 1430
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Вања Поп Динова, aдреса на 

е-пошта: csr.vmanevska@yahoo.com телефон/факс: 
071/324-701

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 
алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Гориво за сопствени потреби на возен парк при 

ЈП Комуналец Кавадарци
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите:

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 09100000-0 - Горива
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  4 или 120 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
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IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: да достави.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

13.12.2019 година, 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

5.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 7.12.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 180 денови
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 13.12.2019 година во 12:00 часот, место: ЈП 
Комуналец Кавадарци

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12171/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за труд и социјална политика

I.1.2) Адреса: Ул.„Даме Груев“ бр.14
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Маја Додевска-Пешевска, ад-

реса на е-пошта: MPeshevska@mtsp.gov.mk телефон/ 
факс: 3106449

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Државни органи - Социјална заш-
тита

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Хотелско-угостителски услуги за реализација на 

проектот за одмор и рекреација на деца од семејства 
со социјален ризик и деца корисници на посебен до-
даток за зимски распуст 2020

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

тегорија на услуга број: 17 Хотелски и угостителски ус-
луги

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите:

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: подетален опис на предметото н догово-
рот за јавна набавка е даден во техничката специфика-
ција во тендерската документација , прилог на овој ог-
лас

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра Опис 55000000-0 - Хотелски, ресторански 
услуги и услуги за малопродажна трговија

II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  1

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти
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- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. 

- Лиценца за вршење на туристичка дејност.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

28.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

22.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 28.11.2019 година во  10:00 часот, место: Ми-
нистерство за труд и социјална политика, кат 6, канце-
ларија број 5.

V.5) Дополнителни информации дополнителни ин-
формации може да добиете кај лицето назначено за кон-
такт во тендерската документација

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
___________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12174/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Институт 

за трансфузиона медицина на Република Северна 
Македонија Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Мајка Тереза“ бр. 17
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Боби Божиновски, адреса на 

е-пошта: transfuziologija@gmail.com телефон/факс: 
3226923135

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 
алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Тонери, кертиџи и рибони
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Ре-
публика Северна Македонија, Скопје, со седиште на ад-
реса ул. „Мајка Тереза“ 17, Скопје

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра Опис 30125120-8 - Тонер за фотокопири 
30125110-5 - Тонер за ласерски печатачи/факс машини

II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕРИ HP
2. ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕРИ SAMSUNG
3. ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕРИ LEXMARK
4. РИБОНИ ЗА ПРИНТЕР  EPSON LX 300
5. ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕРИ И ФОТОКОПИР 

CANON
6. ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕРИ И ФОТОКОПИРИ 

Konica Minolta
7. ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕРИ И ФОТОКОПИРИ OKI
8. ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕР KYOCERA
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12 или 365 дена

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
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IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88, став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
-  Документ за регистрирана дејност како доказ де-

ка е регистриран како физичко или правно лице за 
вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка 
или доказ дека припаѓа на соодветно професионално 
здружение согласно со прописите на земјата каде што е 
регистриран.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот,

- изјава со која економскиот оператор ќе гарантира 
за бројот на копии наведени во техничката специфика-
ција  - Изјава со која економскиот оператор ќе гаранти-
ра за компатибилноста или оригиналноста на понудени-
те тонери,

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои 
се предмет на испорака, а чија веродостојност економ-
скиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го 
побара договорниот орган: - Каталог или други доку-
менти со технички спецификации од понудените стоки 
со кои ќе се докажат барањата од техничката специфи-
кација со јасно обележани страници - Мостри во оги-
нално фабричко пакување за неведените ставки од тех-
ничката спецификација.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

2.12.2019 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

26.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 28.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 2.12.2019 година во 11:00 часот, место: 
Скопје

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12177/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈУДГ „25 Мај 

- Скопје
I.1.2) Адреса: ул. „Сречко Пужалка“ бр.112
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1040
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: МАРИНА АНЃЕЛКОВА АР-

СОВА Адреса на е-пошта: judg_25_maj@yahoo.com те-
лефон/факс: 2522473

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 
алинеја б) од Законот - Социјална заштита

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Санација на постојни тераси на ЈУДГ „25 Мај“ 

објект „Синоличка“
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  Из-

ведување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 44000000-0 - Градежни конструк-
ции и материјали; помошни производи за градежниш-
тво (освен електрични апарати)

Основен предмет на јавната набавка-Дополнителен 
поимник: Шифра Опис IA35-1 - Останати карактеристи-
ки на градежништвото/ градежните работи, карактерис-
тики на градежништвото/ градежните работи, Прег-
ради

II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот: 60 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
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III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-
ка цена

III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве докумен-
ти?.

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: Документ за ре-
гистрирана дејност, 

- Лиценца  Б  за изведувач  на градби од втора кате-
горија на име на правното лице издадена од Министер-
ство за транспорт и врски.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

28.11.2019 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

22.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 28.11.2019 година во 11:00 часот, место: 
Управа на ЈУДГ „25 Мај“

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12181/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министер-

ство за внатрешни работи на РСМ
I.1.2) Адреса: ул. „Димче Мирчев“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Аце Ивановски, адреса на е-

пошта: ace_ivanovski@moi.gov.mk телефон/факс: 070/ 
304-963

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Државни органи - Јавен ред и без-
бедност

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Етилометри
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Централен магацин на МВР

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис: 33000000-0 - Медицинска опрема, 

фармацевтски и производи за лична нега
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
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IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економски-

от оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: Потврда за ре-
гистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е ре-
гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна 
набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професио-
нално здружение согласно со прописите на земјата ка-
де што е регистриран. Во Република Северна Македо-
нија надлежен орган за издавање на овој документ е 
Централниот регистар на Република Северна Македо-
нија.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- Со опис на техничкиот персонал и техничките ор-
гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната на-
бавка, особено на оние кои се одговорни за контролата 
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, 
оние што ќе бидат вклучени во изведување на рабо-
тите, без оглед на тоа дали се вработени во економски-
от оператор или не: да има обезбеден сервис за сервиси-
рање на опремата со минимум две лица обучени да вр-
шат сервис.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

10.12.2019 година, во 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.12.2019 година, во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 6.12.2019 

година, во 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 10.12.2019 година во 11:00 часот, место: Ком-
плекс МВР зграда 5 сала за состаноци

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година. 

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12182/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУДГ „Пав-

лина Вељанова“ – Кочани
I.1.2) Адреса: ул. „9 Мај“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Кочани – 2300
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Љубица Лефков, адреса на е-

пошта: pavlinaveljanova@gmail.com телефон/факс: 
076/369-692

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 
алинеја б) од Законот - Социјална заштита

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Прехранбени продикти и пијалаци
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ул.„Македонска“ бр. 2А  Кочани, Објект „ Ѕвез-
дички“ -

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 15000000-8 - Прехранбени произ-
води, пијалаци, тутун и сродни производи

II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 1.1.2020 година
се планира да заврши 31.12.2020 година
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
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IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: Документ/ пот-
врда за регистрирана дејност - за чие издавање надле-
жен орган во РМ е Централен регистар на РМ, со важ-
ност не постар од 6 месеци,

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економ-
скиот оператор

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен ор-
ган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде 
што се бара, изјава за приходот во областа која се пок-
рива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу за 
последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите информа-
ции: 

- Понудувачот треба да има позитивен   финансис-
ки резултат во последните 3 (три) финансиски години.

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките орга-
ни кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната на-
бавка, особено на оние кои се одговорни за контролата 
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, 
оние што ќе бидат вклучени во изведување на рабо-
тите, без оглед на тоа дали се вработени во економски-
от оператор или не:

2. да располага со минимум две лица технички пер-
сонал задолжен за реализација на набавката.

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: За да се квалификува како способен 
за извршување на предметниот договор за јавна набав-

ка од аспект на неговата техничка или професионална 
способност, економскиот оператор треба да ги исполну-
ва следниве минимални услови: 

 1. да располага со минимум две магацински просто-
рии.    

  Доколку се поднесува понуда за ДЕЛ 1 (млеко и 
млечни производи од млеко) или ДЕЛ 3 (свежо месо и 
производи од месо, смрзнато месо и риба) едната мага-
цинска просторија задолжително е разладна комора за  
стоката која според пропишаните санитарно-хигиенски 
стандарди треба да се чува на одредена температура:  

- Листа бр.1 (млеко и млечни производи од млеко)  
- Листа бр.3 (свежо месо и производи од месо, смрзна-
то месо и риба).  Доколку понудувачот не поднесува по-
нуда за ДЕЛ 1 или ДЕЛ 3, магацинската просторија не 
мора да е разладна комора.  2. да располага со мини-
мум две лица технички персонал задолжен за реализа-
ција на набавката. 3. да има минимум две возила на рас-
полагање за транспорт на стоката со минимален тран-
спортен капацитет од 650 кгр.   Доколку се поднесува 
понуда за ДЕЛ 1 (млеко и млечни производи од млеко) 
или ДЕЛ 3 (свежо месо и производи од месо, смрзнато 
месо и риба)  минимум едно возило да поседува уреди 
за одржување на ладен температурен режим за стоката 
која според пропишаните санитарно-хигиенски стандар-
ди треба да се чува на одредена температура: - Листа 
бр.1(млеко и млечни производи од млеко)    - Листа 
бр.3 (свежо месо и производи од месо, смрзнато месо и 
риба)  Доколку понудувачот не поднесува понуда за 
ДЕЛ 1 или ДЕЛ 3, возилото не мора да поседува уреди 
за одржување на ладен температурен режим. Економ-
скиот оператор го докажува исполнувањето на мини-
малните услови со доставување на: 1. Изјава за распола-
гање на соодветен магацински простор – за делот за кој 
се поднесува понуда 2. Изјава за ангажиран технички 
персонал. – се однесува за сите делови   3. Изјава дека 
располага со две возила за транспорт на стоката, за де-
лот за кој се поднесува понуда.    

Изјавите ги изготвува и електронски ги потпишува 
самиот економски оператор и тие не мора да бидат заве-
рени од надлежен орган.

IV.2.5) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет: - имплемента-

ција на НАССР системот за безбедност на храна.  Еко-
номскиот оператор го докажува исполнувањето на стан-
дардите со доставување на: - изјава од одговорното ли-
це на економскиот оператор за имплементиран НАССР 
систем за безбедност на храна  (прилог  бр.3)                 
/потпишана електронски/

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

13.12.2019 година,  12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

5.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 7.12.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 13.12.2019 година во 12:00 часот, место: 
ул.„9 Мај“ бр.1 Кочани

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
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О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12187/2019 

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

друштво за производство на електрична енергија 
Електрани на Северна Македонија, во државна соп-
ственост, Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр.9
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Јован Јоноски, адреса на е-

пошта: jovan.jonoski@elem.com.mk телефон/факс: 
047/206-249

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на следнава адреса

Новачки пат б. б., Новаци, kjn.bt@elem.com.mk, 
047/206-140

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски 
друштва и друштва со ограничена одговорност од сек-
торските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Држачи за цевки (РЕК Битола)
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: РЕК Битола

II.3) Секторски договор: Електрична енергија
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Држачи за цевки за Термоелектрани, 
РЕК Битола

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 44163210-5 - Спојки за цевки
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори 
во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88, став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

28.11.2019 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

22.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 28.11.2019 година во 11:00 часот, место: РЕК 
Битола

V.5) Дополнителни информации Бројот на ЈН кај до-
говорниот орган е 16-359/2019 и економскиот оператор 
да не го зема предвид.

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ

mailto:kjn.bt@elem.com.mk

