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II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
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: 15810000-9 - Лебни производи, свежи благи печива и торти
15811100-7 - Леб
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. 1 Леб, бели пецива
2. 2 Колачи свежи
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ЈАВНИ НАБАВКИ
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12190/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Градска
општа болница „8 Септември“ Скопје
I.1.2) Адреса: ул.„Париска“ б. б., Скопје
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ѓорѓе Тошиќ, aдреса на епошта: tosic@bolnica.org.mk телефон/факс: 02/3087- 410
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување 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:
Леб, бели печива и свежи колачиња
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.500.000 ден.

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
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- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
документ како доказ за регистрација во регистарот
на објекти и оператори со храна од неживотинско потекло, издаден од Агенција за храна и ветеринарство на
Република Македонија согласно со Законот за безбедност на храна.
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги: доказ за реализирани минимум 3 (три) договори во последните три години за извршени испораки на стоки од ист или сличен вид со
предметот на набавка
- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот: доказ дека поседува транспортно возило со можност за одржување на континуиран термички
режим на пропишана - декларирана температура. Копија од важечка сообраќајна дозвола за бараното возило и
соодветен доказ доколку опремата не е во сопственост
на ЕО туку е дадена на користење под наем или лизинг.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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 год. во 9:00 часот, место: ЈЗУ Градска општа болница „8 Септември“ Скопје, Париска б.
б.
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
___________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12193/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство 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 епошта: ace_ivanovski@moi.gov.mk телефон/факс: 070/
304-963
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи - Јавен ред и безбедност
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Батерии
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: 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: 31000000-6 - Електрични машини,
апарати, опрема и потрошен материјал; осветлување
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Да
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи Не
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор
Времетраење на рамковната спогодба Период во години: 2
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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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,
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на
дејноста поврзана со предметот на рамковната спогодба за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите
на земјата каде што е регистриран. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на овој документ е Централниот регистар на Република Северна
Македонија.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
17.12.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
9.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 11.12.2019
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 17.12.2019 година во 10:00 часот, место: Комплекс 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 ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
___________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12196/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен завод за статистика
I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ 4
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Бранислав Ристиќ, aдреса на
е-пошта: branislav.ristic@stat.gov.mk телефон/факс:
+38923295775
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Лиценца за софтвер (MS Office)
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.000.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Државен завод за статистика, ул. „Даме Груев“
бр.4 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 поимник, Шифра Опис 48000000-8 - Софтверски пакети и
информатички системи
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. лиценци за софтвер MS Office
2. лиценци за софтвер Corel Draw
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 20.12.2019 година
се планира да заврши 19.12.2020 година.
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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,
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- потврда дека, не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Да
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
28.11.2019 година, 13:30 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: 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 13:30 часот, место:
Државен завод за статистика, ул.„Даме Груев“ бр.4
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 ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
___________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12198/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Бутел
I.1.2) Адреса: ул. „Бутелска“ бр.4
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Богица Златановска, aдреса
на е-пошта: b.zlatanovska@gmail.com телефон/факс: 02
2616868
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Крпење на ударни дупки на локални улици
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.000.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Територија на општина Бутел
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 45221214-5 - Покриени или делумно
покриени патни ископини
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
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Јавни набавки
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Документ 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 или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата
каде што е регистриран. За да ја докаже способноста за
вршење на дејноста пропишанa согласно со законот за
градење, а се однесуваат на предметот на набавка, економскиот оператор треба да достави Лиценца Б за изведувач.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
28.11.2019 год. 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
22.11.2019 год. 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019
год. 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 год. во 10:00 часот, место: мала сала Општина Бутел
V.5) Дополнителни информации
Комисија за јавни набавки 02 2616868
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12200/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство 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 епошта: ace_ivanovski@moi.gov.mk телефон/факс: 070/
304-963
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи - Јавен ред и безбедност
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Потрошен материјал за ОИТК (конектори,
кабли, клеми, реглети)
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: 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: 32000000-3 - Радио, телевизиска, комуникациска, телекомуникациска и сродна опрема
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Да
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи Не
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор
Времетраење на рамковната спогодба Период во години: 2
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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
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Јавни набавки
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на
дејноста поврзана со предметот на рамковната спогодба за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите
на земјата каде што е регистриран. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на овој документ е Централниот регистар на Република Северна
Македонија.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
16.12.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 10.12.2019
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 16.12.2019 година во 10:00 часот, место: седиште на МВР, зграда бр. 5, приземје,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 ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
____________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12201/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиничка болница Битола
I.1.2) Адреса: ул. „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 документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување 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 медицински потрошен материјал
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: 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 медицински потрошен материјал
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 33140000-3 - Медицински потрошен материјал
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. СТЕРИЛНА ВАКУМ ЕПРУВЕТА ЗА СЕРУМ
ПЛАСТИЧНА ТУБА (ПЕТ материјал)обложена одвнатре со активатор на коагулација и со акрилен гел кој ке
го одвои серумот од коагулумот,со постојан вакум,со
капаче чиј надворешен дел е пластичен,а внатрешниот
дел е гумен и лесно се пробива со иглата или со одвртка и завртка на капачето 8-8.5 мл+/-5%
2. СТЕРИЛНА ВАКУМ ЕПРУВЕТА ЗА СЕРУМ
ПЛАСТИЧНА ТУБА (ПЕТ материјал) обложена одвнатре со активатор на коагулација, со постојан вакум,
со капаче чиј надворешен дел е пластичен, а внатрешниот дел е гумен и лесно се пробива со иглата или со
одвртка и завртка на капачето 4-6 мл +/-5%
3. СТЕРИЛНА ВАКУМ ЕПРУВЕТА ЗА ЕРИТРОЦИТНА СЕДИМЕНТАЦИЈА ПЛАСТИЧНА ТУБА
(ПЕТ материјал)ИЛИ СТАКЛЕНА, со антикоагуланс
3,2% Na-citrat пуфериран, со постојан вакуум,со капаче
чиј надворешен дел е пластичен,а внатрешниот дел е гумен и лесно се пробива со иглата или со одвртка и завртка на капачето или со одвртка и завртка на капачето
1.3 мл - 2 мл+/-5%
4. СТЕРИЛНА ВАКУМ ЕПРУВЕТА ЗА КРВНА
СЛИКА СО K2EDTA ПЛАСТИЧНА ТУБА (ПЕТ материјал)обложена одвнатре со K2EDTA,со постојан вакум,со капаче чиј надворешен дел е пластичен,а внатрешниот дел е гумен и лесно се пробива со иглата или
со одвртка и завртка на капачето 2 мл +/-5%
5. СТЕРИЛНА ВАКУМ ЕПРУВЕТА со NATRIUM
CITRAT(ПЕТ)материјал и внатрешна епрувета од полипропилен,со 3,2% Na -citrat пуфериран,со постојан
вакум,со капаче чиј надворешен дел е пластичен,а внатрешниот дел е гумен и лесно се пробива со иглата или
со одвртка и завртка на капачето 2.7 мл-3 мл +/-5%
6. СТЕРИЛНА ВАКУМ ЕПРУВЕТА со Sodium
Fluoride/Potassium Oxalate пластична туба со волумен(ПЕТ материјал)за одредување на на глукоза и лактатаи, обложена одвнатре со Na-Fluoride/K-Oxalat,со постојан вакум,со капаче чиј надворешен дел е пластичен,а
внатрешниот дел е гумен и лесно се пробива со иглата
или со одвртка и завртка на капачето 2-4 мл +/-5%
7.
СТЕРИЛНА
ВАКУМ
ЕПРУВЕТА
со
NATRIUM/LITIUM HEPARIN 96 USP пластична туба
со волумен(ПЕТ материјал),со постојан вакум,со капаче чиј надворешен дел е пластичен,а внатрешниот дел
е гумен и лесно се пробива со иглата или со одвртка и
завртка на капачето 4 мл +/-5%
8. СТЕРИЛНИ ИГЛИ ЗА ВАКУМ ЕПРУВЕТИ БЕЗ
КОМОРА,за еднократна употреба,со навртка,од не ргосувачки челик со 21 Г(0,8х38мм +/-5%) 21 Г х 1½"
9. СТЕРИЛЕН МИНИВЕН СЕТ СО КРИЛЦА ЗА
ЗЕМАЊЕ КРВ СО ИГЛИ ЗА ВАКУМ ЕПРУВЕТИ - канила со крилца,игла со димензија 23Г,флексибилно црево и Luer адаптер со сигурносен вентил за полнење на
повеќе епрувети за една употреба 23 Г х 3/4"0,6мм+/5%/19 мм
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10. СИГУРНОСНИ ИГЛИ ЗА ВАКУМ ЕПРУВЕТА
за превенција на убодни инциденти,стерилни,за еднократна употреба,од не ргосувачки челик,со вграден пластичен штитник на самата игла за трајно деактивирање
на употребената игла, со димензија 21 Г 21 Г
11. СИГУРНОСНИ ИГЛИ ЗА ВАКУМ ЕПРУВЕТА
за превенција на убодни инциденти,стерилни,за еднократна употреба,од не ргосувачки челик,со вистински
видлива комора со должина од 2 цм за визуелизација
на влезот на во вената, со вграден пластичен штитник
на самата игла за трајно деактивирање на употребената
игла, со интегрален држач за превенција на микробиолошка контаминација, со димензија 21 Г 21 Г
12. МИКРО ЕПРУВЕТИ ЗА СЕРУМ со клот активатор и гел за фотосензитивни анализи,со градуиран волумен од 400-600 µl - едноделен систем со капаче кое
цврсто се затвара, а лесно се отвара,со вградена лопатка за земање на капиларна крв, обложена од внатрешноста со клот активатор, содржи гел кој ке го одвои серумот од коагулумот,за еднократна употреба
13. АБДОМИНАЛЕН ДРЕН-високо квалитетна
PVC цевка ,атравматски,терминален отвор,латерални
отвори,радиосензитивна линија,должина 600 ± 10 мм
16 ФГ
14. АБДОМИНАЛЕН ДРЕН-високо квалитетна
PVC цевка ,атравматски,терминален отвор,латерални
отвори,радиосензитивна линија, должина 600 ± 10 мм
18 ФГ
15. АБДОМИНАЛЕН ДРЕН-високо квалитетна
PVC цевка ,атравматски,терминален отвор,латерални
отвори,радиосензитивна линија, должина 600 ± 10 мм
20 ФГ
16. АБДОМИНАЛЕН ДРЕН-високо квалитетна
PVC цевка ,атравматски,терминален отвор,латерални
отвори, радиосензитивна линија,должина 600 ± 10 мм
22 ФГ
17. АБДОМИНАЛЕН ДРЕН-високо квалитетна
PVC цевка ,атравматски,терминален отвор,латерални
отвори,радиосензитивна линија, должина 600 ± 10 мм
24 ФГ
18. АБДОМИНАЛЕН ДРЕН-високо квалитетна
PVC цевка ,атравматски,терминален отвор,латерални
отвори,радиосензитивна линија, должина 600 ± 10 мм
26 ФГ
19. АБДОМИНАЛЕН ДРЕН-високо квалитетна
PVC цевка ,атравматски,терминален отвор,латерални
отвори,радиосензитивна линија, должина 600 ± 10 мм
28 ФГ
20. АБДОМИНАЛЕН ДРЕН-високо квалитетна
PVC цевка ,атравматски,терминален отвор,латерални
отворирадиосензитивна линија, должина 600 ± 10 мм
30 ФГ
21. АБДОМИНАЛЕН ДРЕН-високо квалитетна
PVC цевка ,атравматски,терминален отвор,латерални
отвори,радиосензитивна линија, должина 600 ± 10 мм
32 ФГ
22. AER WEY( УСНИ ТУБУСИ) - изработени од полуцврст нетоксичен полиетилен,обележен со боја на
задната страна, содржи внатрешен канал тип GUEDEL
макс. 70 мм (1 )
23. AER WEY( УСНИ ТУБУСИ) - изработени од полуцврст нетоксичен полиетилен,обележен со боја на
задната страна, содржи внатрешен канал тип GUEDEL
макс. 80 мм (2 )
24. AER WEY( УСНИ ТУБУСИ) - изработени од полуцврст нетоксичен полиетилен,обележен со боја на
задната страна, содржи внатрешен канал тип GUEDEL
макс. 90 мм ( 3 )
25. AER WEY( УСНИ ТУБУСИ) - изработени од полуцврст нетоксичен полиетилен,обележен со боја на
задната страна, содржи внатрешен канал тип GUEDEL
макс 100 мм ( 4 )

26. AER WEY( УСНИ ТУБУСИ) - изработени од полуцврст нетоксичен полиетилен,обележен со боја на
задната страна, содржи внатрешен канал тип GUEDEL
макс 100 мм ( 5 )
27. АМБУ КОМЛЕТ (ТОРБА ВЕНТИЛ МАСКА )
НЕОНАТАЛОШКИ БР 1
28. АМБУ КОМЛЕТ (ТОРБА ВЕНТИЛ МАСКА)
НЕОНАТАЛОШКИ БР 2
29. АМБУ КОМЛЕТ (ТОРБА ВЕНТИЛ МАСКА)
ЗА ВОЗРАСНИ БР.3
30. АНЕСТЕЗИОЛОШКИ МАСКИ- ултра тенок
зид,air-filled перница мека и удобна, конекторна порта
центрирана и позиционирана за лесно поврзување БР.0
31. АНЕСТЕЗИОЛОШКИ МАСКИ- ултра тенок
зид,air-filled перница мека и удобна, конекторна порта
центрирана и позиционирана за лесно поврзување БР.1
32. АНЕСТЕЗИОЛОШКИ МАСКИ- ултра тенок
зид,air-filled перница мека и удобна, конекторна порта
центрирана и позиционирана за лесно поврзување БР.2
33. АНЕСТЕЗИОЛОШКИ МАСКИ- ултра тенок
зид,air-filled перница мека и удобна, конекторна порта
центрирана и позиционирана за лесно поврзување БР.3
34. АНЕСТЕЗИОЛОШКИ МАСКИ- ултра тенок
зид,air-filled перница мека и удобна, конекторна порта
центрирана и позиционирана за лесно поврзување БР.4
35. АНЕСТЕЗИОЛОШКИ МАСКИ- ултра тенок
зид,air-filled перница мека и удобна, конекторна порта
центрирана и позиционирана за лесно поврзување БР.5
36. АНЕСТЕЗИОЛОШКИ МАСКИ- ултра тенок
зид,air-filled перница мека и удобна, конекторна порта
центрирана и позиционирана за лесно поврзување БР.6
37. АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ КРВЕН ПРИТИСОК СО
АЛУМИНИУМСКИ МАНОМЕТАР ОД 0-300 mmHg ;
ТОЛЕР ОД 0,3 mmlHg,резолуција на мерење 2 mmlHg
манжета за обем на надлактица 27,5-36,5 цм,за професионална употреба во медицински установи
38. ХЕМИСКИ ИНДИКАТОР (АВТОКЛАВ ТРАКА ) за парна стерилизација ( 121 ° C 1 bar ) ширина 2
цм до 50 метри должина
39. АРМИРАН ЕНДОТРАХЕАЛЕН ТУБУС СО
CUFF - висококвалитетна нетоксична PVC туба ,провидна,мека,со глатка површина,спирално појачан,радиосензитивна линија,стандардни конектор 15 мм за една
употреба 12 Фр
40. АРМИРАН ЕНДОТРАХЕАЛЕН ТУБУС СО
CUFF - висококвалитетна нетоксична PVC туба ,провидна,мека,со глатка површина,спирално појачан,радиосензитивна линија,стандардни конектор 15 мм за една
употреба 14 Фр
41. АРМИРАН ЕНДОТРАХЕАЛЕН ТУБУС СО
CUFF - висококвалитетна нетоксична PVC туба ,провидна,мека,со глатка површина,спирално појачан,радиосензитивна линија,стандардни конектор 15 мм за една
употреба 16 Фр
42. АРМИРАН ЕНДОТРАХЕАЛЕН ТУБУС СО
CUFF - висококвалитетна нетоксична PVC цевка,провиден,мек,глатка површина,спрално појачан,радиосензитивна линија,стандардни конектор 15 мм, за една употреба 18 Фр
43. АРМИРАН ЕНДОТРАХЕАЛЕН ТУБУС СО
CUFF - висококвалитетна нетоксична PVC цевка,провиден,мек,глатка површина,спрално појачан,радиосензитивна линија,стандардни конектор 15 мм за една употреба 20 Фр
44. АРМИРАН ЕНДОТРАХЕАЛЕН ТУБУС СО
CUFF - висококвалитетна нетоксична PVC цевка,провиден,мек,глатка површина,спирално појачан,радиосензитивна линија,стандардни конектор 15 мм за една употреба 22 Фр
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45. АРМИРАН ЕНДОТРАХЕАЛЕН ТУБУС СО
CUFF - висококвалитетна нетоксична PVC цевка,провидна,мека,со глатка површина,спирално појачан,радиосензитивна линија,стандардни конектор 15 мм за една
употреба 24 Фр
46. АРМИРАН ЕНДОТРАХЕАЛЕН ТУБУС СО
CUFF - висококвалитетна нетоксична PVC цевка,провидна,мека,со глатка површина,спирално појачан,радиосензитивна линија,стандардни конектор 15 мм за една
употреба 26 Фр
47. АРМИРАН ЕНДОТРАХЕАЛЕН ТУБУС СО
CUFF - висококвалитетна нетоксична PVC цевка,провидна,мека,со глатка површина,спирално појачан,радиосензитивна линија,стандардни конектор 15 мм за една
употреба 28 Фр
48. АРМИРАН ЕНДОТРАХЕАЛЕН ТУБУС СО
CUFF - висококвалитетна нетоксична PVC цевка,провидна,мека,со глатка површина,спирално појачан,радиосензитивна линија,стандардни конектор 15 мм за една
употреба 30Фр
49. АРМИРАН ЕНДОТРАХЕАЛЕН ТУБУС СО
CUFF - висококвалитетна нетоксична PVC цевка,провидна,мека,со глатка површина,спирално појачан,радиосензитивна линија,стандардни конектор 15 мм за една
употреба 32 Фр
50. АРМИРАН ЕНДОТРАХЕАЛЕН ТУБУС СО
CUFF - висококвалитетна нетоксична PVC цевка,провидна,мека,со глатка површина,спирално појачан,радиосензитивна линија,стандардни конектор 15 мм за една
употреба 34 Фр
51. БЕБЕШКО СТАКЛЕНО ШИШЕ СО ЦУЦЛА
макс. 250 мл
52. БЕБИ КЕСИ ЗА УРИНА -за собирање на мокрача кај деца,капацитет до 100 мл ± 10 мл,стерилни,изработени од нетоксичена ПВЦ,погодни кај машки и женски деца,обележана скала во мл. ,адхезивна трака која
не иритира
53. ГЕЛ ЗА ЕХОТОМОГРАФИЈА паковање мак. до
1000 мл
54. ГЕЛ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЈА абрзазивен ,кондуктивен,компатибилен со ЕЕГ -капи, паковање макс. до 500 мл
55. ГИНЕКОЛОШКИ КАТЕТЕР ЗА ИНТРАУТЕРАЛНА ИНСЕМИНАЦИЈА должина 13-15 цм
56. ГРАДНО УСИСНИ ЕЛЕКТРОДИ- се состои од
метален дел на кој е надоврзана гумена пумпа која ствара вакум со кожата при електрокардиографски запис
57. ДРЕНАЖНА РЕДОН ВАКУМ БОЦА- за една
употеба ,флексибилнa, отпорна туба, со резервоар
макс. 400 мл,Y конекторно црево ,пластичен затварач
на цревото,негативен притисок макс. 90mm Hg , 14
ФГ
58. ДРЕНАЖНА РЕДОН ВАКУМ БОЦА- за една
употеба ,флексибилнa, отпорна туба, со резервоар
макс. 400 мл,Y конекторно црево ,пластичен затварач
на цревото,негативен притисокмак. 90mm Hg , 16 ФГ
59. ДРВЕНИ ШПАТУЛИ - за една употреба димензии: 150 мм х 20мм ± 10%
60. ESCHMANN-STYLET Tracheal Tube Introducer
или gum elastic bouie прави должина 60-70 мм,за една
употреба или еквивалент 15 Фр
61. ESCHMANN-STYLET Tracheal Tube Introducer
или gum elastic bouie дистален дел под агол од 38° должина 60-70 мм , за една употреба или еквивалент 15 Фр
62. ESCHMANN-STYLET Tracheal Tube Introducer
или gum elastic bougie прави, должина 60-70 мм или
еквивалент 10 Фр
63. ЧАША ЗА ФЕЦЕС - стерилен контејнер со лажичка транспарентна пластика со поклопец, со волумен 20-30 мл

64. ЧАША ЗА УРИНА НЕСТЕРИЛНА СО ШИРОКО ГРЛО И КАПАК СО НАВОЈ 60-75 мл
65. ЧАША ЗА УРИНА СТЕРИЛНА СО ШИРОКО
ГРЛО И КАПАК СО НАВОЈ 60-75 мл
66. ЧЕТКИ ЗА ПРЕДХИРУШКО МИЕЊЕ НА
РАЦЕ ЗА ЕДНА УПОТРЕБА СО СУНЃЕР И ЧИСТАЧ
ЗА НОКТИ макс. 85мм х 45мм
67. ТЕРМАЛНА ХАРТИЈА ЗА ЕХОТОМОГРАФИЈА SONY;MUSUBUSI или еквивалент 110 мм
68. ЛАРИНГЕАЛНА МАСКА 1
69. ЛАРИНГЕАЛНА МАСКА 1.5
70. ЛАРИНГЕАЛНА МАСКА 2
71. ЛАРИНГЕАЛНА МАСКА 2.5
72. ЛАРИНГЕАЛНА МАСКА 3
73. ЛАРИНГЕАЛНА МАСКА 4
74. ЛАРИНГЕАЛНА МАСКА /5
75. ЛЕНТИ ЗА ЕКГ АПАРАТ NIHON-KOHDEN
или еквивалент
(штрафирана,фалт), лесно да се
кине,јасни записи,да не е многу крута и да не е многу
танка 110мм х 140мм /150 листа
76. ЛЕНТИ ЗА ЕКГ АПАРАТ NIHON-KOHDEN
или еквивалент (штрафирана,фалт), бланко ,лесно да
се кине,јасни записи,да не е многу крута и да не е многу танка 110мм х 140мм /150 листа
77.
ЛЕНТИ
ЗА
АУДИОГРАМ
RION
AUDIOMETAR AA-97U или еквивалент ролна ,лесно
да се кине,јасни записи,да не е многу крута и да не е
многу танка 100 мм х 50мм/200 листа
78. ЛЕНТИ ЗА ЕКГ АПАРАТ CARDIOLINE или еквивалент (штрафирана,фалт), лесно да се кине,јасни записи,да не е многу крута и да не е многу танка 120мм
х 100 мм /300 листа
79. ЛЕНТИ ЗА ЕКГ АПАРАТ CARDIOLINE(ЕКГ
100)100Х150Х180 ЛИСТА или еквивалент (штрафирана,фалт), лесно да се кине,јасни записи,да не е многу
крута и да не е многу танка 120mm х100ммх мин 300
листа
80. ЛЕНТИ ЗА ЕКГ
АПАРАТ HELLIGE
MARQUETTE CARDIOSMART или еквивалент (штрафирана,фалт), лесно да се кине,јасни записи,да не е
многу крута и да не е многу танка 210мм х 295 мм/150
листа
81. ЛЕНТИ ЗА ДЕФИБРИЛАТОР
АПАРАТ
CODEMASTER (HEWLETTPACART ) или еквивалент
(штрафирана,фалт), лесно да се кине,јасни записи,да не
е многу крута и да не е многу танка 50 мм х 100
мм/300 листа
82. ЛЕНТИ ЗА ЕКГ АПАРАТ SCHILLER AT-101
или еквивалент
(штрафирана,фалт), лесно да се
кине,јасни записи,да не е многу крута и да не е многу
танка 80 мм х 70 мм/300 листа
83. ЛЕНТИ ЗА CTG АПАРАТ ECONET SMART 1
или еквивалент ( штафирана,ролна)лесно да се кине,јасни записи,да не е многу крута и да не е многу танка
215 мм х25 м
84. ЛЕНТИ ЗА CTG АПАРАТ BIONICS BFM-900
или еквивалент лесно да се кине,јасни записи,да не е
многу крута и да не е многу танка 112 мм х30 м
85. ЕЛЕКТРОДИ ЗА ЕКГ за една употреба за возрасни со желирано AG/AGCL сензор
86. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН АСПИРАЦИОНЕН КАТЕТЕР- високо квалитетна нетоксична PVC туба,атравматски меко заоблен отворен врв , со терминален и латерален отвор,универзален CAP-CONE конектор со затварач должина 600±10 мм 6 ФГ
87. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН АСПИРАЦИОНЕН КАТЕТЕР- високо квалитетна нетоксична PVC туба,атравматски меко заоблен отворен врв , со терминален и латерален отвор,универзален CAP-CONE конектор со затварач должина 600±10 мм 8ФГ
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88. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН АСПИРАЦИОНЕН КАТЕТЕР- високо квалитетна нетоксична PVC туба,атравматски меко заоблен отворен врв , со терминален и латерален отвор,универзален CAP-CONE конектор со затварач должина 600±10 мм 10ФГ
89. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН АСПИРАЦИОНЕН КАТЕТЕР- високо квалитетна нетоксична PVC туба,атравматски меко заоблен отворен врв , со терминален и латерален отвор,универзален CAP-CONE конектор со затварач должина 600±10 мм 12 ФГ
90. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН АСПИРАЦИОНЕН КАТЕТЕР- високо квалитетна нетоксична PVC туба,атравматски меко заоблен отворен врв , со теминален и латерален отвор,универзален CAP-CONE конектор со затварач должина 600±10 мм 14 ФГ
91. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН АСПИРАЦИОНЕН КАТЕТЕР- високо квалитетна нетоксична PVC туба,атравматски меко заоблен отворен врв , со терминален и латерален отвор,универзален CAP-CONE конектор со затварач должина 600±10 мм 16 ФГ
92. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН АСПИРАЦИОНЕН КАТЕТЕР- високо квалитетна нетоксична PVC туба,атравматски меко заоблен отворен врв , со терминален и латерален отвор,универзален CAP-CONE конектор со затварач должина 600±10 мм 18 ФГ
93. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН АСПИРАЦИОНЕН КАТЕТЕР- високо квалитетна нетоксична PVC туба,атравматски меко заоблен отворен врв , со терминален и латерален отвор,универзален CAP-CONE конектор со затварач должина 600±10мм 20 ФГ
94. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН ТУБУС СО CAFF-високо
квалитетна нетоксична PVC цевка, радиосензитивна(сина линија),пилот балон и градуиран конектор 12 ФГ
95. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН ТУБУС СО CAFF-високо
квалитетна нетоксична PVC цевка, радиосензитивна(сина линија),пилот балон и градуиран конектор 14 ФГ
96. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН ТУБУС СО CAFF-високо
квалитетна нетоксична PVC цевка, радиосензитивна(сина линија),пилот балон и градуиран конектор 16 ФГ
97. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН ТУБУС СО CAFF-високо
квалитетна нетоксична PVC цевка, радиосензитивна(сина линија),пилот балон и градуиран конектор 18 ФГ
98. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН ТУБУС СО CAFF-високо
квалитетна нетоксична PVC цевка, радиосензитивна(сина линија),пилот балон и градуиран конектор 20 ФГ
99. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН ТУБУС СО CAFF-високо
квалитетна нетоксична PVC цевка, радиосензитивна(сина линија),пилот балон и градуиран конектор 22 ФГ
100. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН ТУБУС СО CAFF-високо квалитетна нетоксична PVC цевка, радиосензитивна(сина линија),пилот балон и градуиран конектор
24 ФГ
101. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН ТУБУС СО CAFF-високо квалитетна нетоксична PVC цевка, радиосензитивна(сина линија),пилот балон и градуиран конектор
26 ФГ
102. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН ТУБУС СО CAFF-високо квалитетна нетоксична PVC цевка, радиосензитивна(сина линија),пилот балон и градуиран конектор
28 ФГ
103. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН ТУБУС СО CAFF-високо квалитетна нетоксична PVC цевка, радиосензитивна(сина линија),пилот балон и градуиран конектор
30 ФГ
104. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН ТУБУС СО CAFF-високо квалитетна нетоксична PVC цевка, радиосензитивна(сина линија),пилот балон и градуиран конектор
32ФГ
105. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН ТУБУС СО CAFF-високо квалитетна нетоксична PVC цевка, радиосензи-

тивна(сина линија),пилот балон и градуиран конектор
34 ФГ
106. ЕНДОТРАХИЈАЛЕН ТУБУС СО CAFF-високо квалитетна нетоксична PVC цевка, радиосензитивна(сина линија),пилот балон и градуиран конектор
36FG
107. ЕЗМАРК ЛАТЕКС -еластична трака со димензии: 75мм х 20 мм ± 20% наменета за деца и возрасни
108. ЕЗМАРК КОЛАН- еластична трака со димензии: 430 мм х 25 мм ± 20% наменети за возрасни
109. ЕЛЕКТРОДИ CATTING LOOP ЗА ТРАНС
УРЕТРАЛНА РЕСЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕКТОСКОП
RICHARD WOLF МОНОПОЛАРНИ или еквивалент
24 CH
110. ЕЛЕКТРОДИ CATTING LOOP ЗА ТРЕНС
УРЕТРАЛНА РЕСЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕКТОСКОП ПО
RICHARD WOLF МОНОПОЛАРНИ или еквивалент
26 CH
111. ЕЛЕКТРОДИ CUTTING LOOP ЗА ТРАНС
УРЕТРАЛНА РЕСЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕКТОСКОП KARL
STORZ МОНОПОЛАРНИ или еквивалент 27 CH
112. ЕЛЕКТРОДИ CUTTING LOOP ЗА ТРАНС
УРЕТРАЛНА РЕСЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕКТОСКОП KARL
STORZ МОНОПОЛАРНИ или еквивалент 24 CH
113. ЕЛЕКТРОДИ CUTTING LOOP ЗА ТРАНС
УРЕТРАЛНА РЕСЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕКТОСКОП
OLYMPUS МОНОПОЛАРНИ или еквивалент 24 CH
114. ЕЛЕКТРОДИ CUTTING LOOP ЗА ТРАНС
УРЕТРАЛНА РЕСЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕКТОСКОП
OLYMPUS МОНОПОЛАРНИ или еквивалент 26 CH
115. ФИЛТРИ ЗА ВОДА ЗА РЕЗЕКТОСКОП
RICHARD WOLF или еквивалент 6 MBH
116. FOLEY УРИНАРЕН КАТЕТЕР ТРОПАТНИприроден латекс обложен со силикон со балон од 3050ccm,атравматси врв, латерални отвори, неповратен
вентил, за една употреба 18 ФГ
117. FOLEY УРИНАРЕН КАТЕТЕР ТРОПАТНИприроден латекс обложен со силикон со балон од 3050ccm,атрамватски врв, латерални отвори, неповратен
вентил, за една употреба 20 ФГ
118. FOLEY УРИНАРЕН КАТЕТЕР ТРОПАТНИприроден латекс обложен со силикон со балон од 3050ccm,атрамватски врв, латерални отвори, неповратен
вентил, за една употреба 22 ФГ
119. FOLEY УРИНАРЕН КАТЕТЕР ТРОПАТНИприроден латекс обложен со силикон со балон од 3050ccm,атрамватски врв, латерални отвори, неповратен
вентил,за една употреба 24 ФГ
120. FOLEY УРИНАРЕН КАТЕТЕР ЗА ТРАНС
УРЕТРАЛНА РЕСЕКЦИЈА ТРОПАТНИ со балон од
50-80ccm; цилиндричен,со повеќе латерални отвори,неповратен вентил за една употреба 18 ФГ
121. FOLEY УРИНАРЕН КАТЕТЕР ЗА ТРАНС
УРЕТРАЛНА РЕСЕКЦИЈА ТРОПАТНИ со балон од
50-80ccm; цилиндричен,со повеќе латерални отвори,неповратен вентил за една употреба 20 ФГ
122. FOLEY УРИНАРЕН КАТЕТЕР ЗА ТРАНС
УРЕТРАЛНА РЕСЕКЦИЈА ТРОПАТНИ со балон од
50-80ccm; цилиндричен,со повеќе латерални отвори,неповратен вентил,за една употреба 22 ФГ
123. FOLEY УРИНАРЕН КАТЕТЕР ДВОПАТЕН со балон 3-5 ccm,природен латекс обложен со силикон , атравматски врв,латерални отвори,неповратен вентил,за една употреба 6ФГ
124. FOLEY УРИНАРЕН КАТЕТЕР ДВОПАТЕН со балон 3-5 ccm,природен латекс обложен со силикон , атравматски врв,латерални отвори,неповратен вентил,за една употреба 8 ФГ
125. FOLEY УРИНАРЕН КАТЕТЕР ДВОПАТЕН со балон 5-10 ccm, природен латекс обложен со сили-
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кон, атравматски врв,латерални отвори,неповратен вентил,за една употреба 10 ФГ
126. FOLEY УРИНАРЕН КАТЕТЕР ДВОПАТЕН со балон 10-30 ccm, природен латекс обложен со силикон, атравматски врв,латерални отвори,неповратен вентил,за една употреба 12 ФГ
127. FOLEY УРИНАРЕН КАТЕТЕР ДВОПАТЕН со балон 10-30 ccm,природен латекс обложен со силикон , атравматски врв,латерални отвори,неповратен вентил,за една употреба 14ФГ
128. FOLEY УРИНАРЕН КАТЕТЕР ДВОПАТЕН со балон 10-30 ccm,природен латекс обложен со силикон , атравматски врв,латерални отвори,неповратен вентил,за една употреба 16 ФГ
129. FOLEY УРИНАРЕН КАТЕТЕР ДВОПАТЕН со балон 10-30 ccm,природен латекс обложен со силикон , атравматски врв,латерални отвори,неповратен вентил,за една употреба 18 ФГ
130. FOLEY УРИНАРЕН КАТЕТЕР ДВОПАТЕН со балон 10-30 ccm,природен латекс обложен со силикон , атравматски врв,латерални отвори,неповратен вентил,за една употреба 20 ФГ
131. FOLEY УРИНАРЕН КАТЕТЕР ДВОПАТЕН со балон 10-30 ccm,природен латекс обложен со силикон, атравматски врв,латерални отвори,неповратен вентил,за една употреба 22 ФГ
132. FOLEY УРИНАРЕН КАТАТЕР ДВОПАТЕНсо балон 30-50ccm,природен латекс обложен со силикон, атравматски врв,латерални отвори,неповратен вентил,за една употреба 16ФГ
133. FOLEY УРИНАРЕН КАТАТЕР ДВОПАТЕНсо балон 30-50ccm,природен латекс обложен со силикон, атравматски врв,латерални отвори,неповратен вентил,за една употреба 18 ФГ
134. FOLEY УРИНАРЕН КАТАТЕР ДВОПАТЕНсо балон 30-50ccm,природен латекс обложен со силикон, атравматски врв,латерални отвори,неповратен вентил,за една употреба 20 ФГ
135. FOLEYУРИНАРЕН КАТАТЕР ДВОПАТЕНсо балон 30-50ccm,природен латекс обложен со силикон, атравматски врв,латерални отвори,неповратен вентил,за една употреба 22 ФГ
136. FOLEYУРИНАРЕН КАТАТЕР ДВОПАТЕНсо балон 30-50ccm,природен латекс обложен со силикон, атравматски врв,латерални отвори,неповратен вентил,за една употреба 24 ФГ
137. FOLEY УРИНАРЕН КАТАТЕР ДВОПАТЕНсо балон 10-30 ccm,100% медицински силикон,атравматски врв,латерални отвори,неповратен вентил,за една употреба 16ФГ
138. FOLEY УРИНАРЕН КАТАТЕР ДВОПАТЕНсо балон 10-30 ccm,100% медицински силикон,атравматски врв,латерални отвори,неповратен вентил,за една употреба 18 ФГ
139. FOLEY УРИНАРЕН КАТАТЕР ДВОПАТЕНсо балон 10-30 ccm,100% медицински силикон,атравматски врв,латерални отвори,неповратен вентил,за една употреба 20 ФГ
140. КОМЛЕТНА ИГЛА ЗА БИОПСИЈА НА ПРОСТАТА СО ПИШТОЛ- еднорачни ,со лесно прилагодлив дизајн за подобро ракување и контрола,пенетрација длабочина макс. 22 мм, должина на иглата макс. 20
цм 18 Г
141. ИГЛИ ЗА ИНСУЛИНСКИ ПЕНКАЛА компатибилни со сите пенкала за инсулин 30-31 Г
142. ХИПОДЕРМАЛНИ ИГЛИ -еднократна употреба ,изработени од некородивен хром-никел,со мазна
површина,тенок зид, 26 Г
143. ХИПОДЕРМАЛНИ ИГЛИ -еднократна употреба ,изработени од некородивен хром-никел,со мазна
површина,тенок зид, 23 Г

144. ХИПОДЕРМАЛНИ ИГЛИ -еднократна употреба ,изработени од некородивен хром-никел,со мазна
површина,тенок зид, 22 Г
145. ХИПОДЕРМАЛНИ ИГЛИ -еднократна употреба ,изработени од некородивен хром-никел,со мазна
површина,тенок зид, 21 Г
146. ХИПОДЕРМАЛНИ ИГЛИ -еднократна употреба ,изработени од некородивен хром-никел,со мазна
површина,тенок зид, 20 Г
147. ХИПОДЕРМАЛНИ ИГЛИ -еднократна употреба ,изработени од некородивен хром-никел,со мазна
површина,тенок зид, 18 Г
148. ХИПОДЕРМАЛЕН ТРОДЕЛЕН ШПРИЦ ЗА
ИНСУЛИН СО ИГЛА- 40 Е.И./ 1 мл без игла за една
употреба,изработен од полиетилен/полипропилен,luer
fitting, минимум заостанат волумен
149. ХИПОДЕРМАЛЕН ДВОДЕЛЕН ШПРИЦ БЕЗ
ИГЛА од 2 мл- за една употреба,изработен од полиетилен/полипропилен,luer fitting,минимум заостанат волумен,погодни за цитостатски лекови, интервал на градуирање 0.1 мл
150. ХИПОДЕРМАЛЕН ДВОДЕЛЕН ШПРИЦ БЕЗ
ИГЛА од 5 мл- за една употреба,изработен од полиетилен/полипропилен,luer fitting,минимум заостанат волумен,погодни за цитостатски лекови, интервал на градуирање 0.2 мл
151. ХИПОДЕРМАЛЕН ДВОДЕЛЕН ШПРИЦ БЕЗ
ИГЛА од 10 мл- за една употреба,изработен од полиетилен/полипропилен,luer fitting,минимум заостанат волумен,погодни за цитостатски лекови, интервал на градуирање 0.5 мл
152. ХИПОДЕРМАЛЕН ДВОДЕЛЕН ШПРИЦ БЕЗ
ИГЛА од 20 мл- за една употреба,изработен од полиетилен/полипропилен,luer fitting,минимум заостанат волумен,погодни за цитостатски лекови, интервал на градуирање 1.0 мл
153.
ИНТРАВЕНСКА
КАНИЛА-атравматска
игла,танок зид со мазна површина, обликуван терминален отвор,крилца за фиксација,страничен отвор со затварач 16 Г
154.
ИНТРАВЕНСКА
КАНИЛА-атравматска
игла,танок зисо мазна површина, обликуван терминален отвор,крилца за фиксација,страничен отвор со затварач,за една употреба 18 Г
155.
ИНТРАВЕНСКА
КАНИЛА-атравматска
игла,танок зид со мазна површина, обликуван терминален отвор,крилца за фиксација,страничен отвор со затварач ,за една употреба 20 Г
156.
ИНТРАВЕНСКА
КАНИЛА-атравматска
игла,танок зид со мазна површина, обликуван терминален отвор,крилца за фиксација,страничен отвор со затварач ,за една употреба 22 G
157.
ИНТРАВЕНСКА
КАНИЛА-атравматска
игла,танок зид со мазна површина, обликуван терминален отвор,крилца за фиксација,страничен отвор со затварач,за една употреба 24 G
158. JJ УРЕТРАЛЕН СТЕНТ -стерилна,апирогена
жица со должина макс. 30 цм ,од полиуретан, превиткани краеви, со флексибилен жица водич изработен од
нерѓосувачки челик обложен со ПТФЕ и минимум
шест месечна дренажа ,за една употреба CH 4.7 - 4.8
24-32 цм
159. JJ УРЕТРАЛЕН СТЕНТ -стерилна,апирогена
жица со должина макс. 30 цм ,од полиуретан, превиткани краеви, со флексибилен жица водич изработен од
нерѓосувачки челик обложен со ПТФЕ и минимум
шест месечна дренажа ,за една употреба CH 4.7 - 4.8
24-30цм
160. JJ УРЕТРАЛЕН СТЕНТ -стерилна,апирогена
жица со должина макс. 30 цм ,од полиуретан, превиткани краеви, со флексибилен жица водич изработен од

14 ноември 2019

Бр. 236 - Стр. 11

Јавни набавки
нерѓосувачки челик обложен со ПТФЕ и минимум
шест месечна дренажа,за една употреба CH 6 26-32
цм
161. JJ УРЕТРАЛЕН СТЕНТ -стерилна,апирогена
жица со должина макс. 30 цм ,од полиуретан, превиткани краеви, со флексибилен жица водич изработен од
нерѓосувачки челик обложен со ПТФЕ и минимум
шест месечна дренажа,за една употреба CH 6 26-30
цм
162. JJ УРЕТРАЛЕН СТЕНТ -стерилна,апирогена
жица со должина макс. 30 цм , од полиуретан, превиткани краеви,со флексибилен жица водич изработен од
нерѓосувачки челик обложен со ПТФЕ и минимум
шест месечна дренажа, за една употреба CH 7 26 -32
цм
163. КЕСИ ЗА КРВ ТРОЈНИ макс. 450 мл- содржи:
игла 16 Г х 1½ "( 1.60 х 38 мм ), пластични кеси за
крв,за една употреба
164. КЕСИ ЗА УРИНА -транспарентна PVC фолија,градуирана кеса на 100 мл со вкуен волумен од
2000 мл ± 50 мл ,анти-рефлукс вентил,терасест конусен
конектор,влезно црево со должина мин.90 цм,со испуст
чиј затварач се поместува горе-долу или со помош на
крстест затварач ,за една употреба
165. КОНЕКТОР СО ТРИ ПАТИШТА-транспарентна тврда пластика,притисок до 5 бари ;360º ротациски
пилот со стрелки;излезен конекторIи два влезни конектори,за една употреба
166. КОНЕКТОР СО ТРИ ПАТИШТА-НАМЕНЕТИ
ЗА ОНКОКОЛОГИЈА,транспарентна тврда пластика,притисок до 5 бари ;360º ротациски пилот со
стрелки;излезен конекторIи два влезни конектори,за една употреба
167. КОНТЕЈНЕР ЗА КАПИЛАРНА КРВ ЗА КРВНА СЛИКА СО ЦЕВЧЕ ИЛИ ИНЧЕ за една употреба
168. КОНТЕЈНЕР ЗА СПУТУМ СТЕРИЛЕН за една
употреба
169. НЕСТЕРИЛНИ ПРЕГЛЕДНИ РАКАВИЦИ ЗА
ЕДНА УПОТРЕБА- изработени од природна LATEX
гума малку талкирани,пропусливост макс. AQL ≤ 1,5
;сила на кинење ≥ 6 N;да е регистрирано како лично
заштитно средство
согласно РРЕ директива
89/686/ЕЕС 3 категорија;лесни за навлекување,висок
комфор и прилагодување на обликот на раката,заштита
од инфекции,вирусна заштита,отпорни на хемикали и
цитотоксични агенси ;должина на ракавиците мак.240
мм С
170. НЕСТЕРИЛНИ ПРЕГЛЕДНИ РАКАВИЦИ ЗА
ЕДНА УПОТРЕБА- нестерилна,изработени од природна LATEX гума лесно талкирани,пропусливост макс.
AQL ≤ 1,5,спрема EN 455-1, сила на кинење ≥ 6 N спрема EN 455-2, да е регистрирано како лично заштитно
средство согласно РРЕ директива 89/686/ЕЕС 3 категорија за висок ризик; лесни за навлекување, висок комфор и прилагодување на обликот на раката,заштита од
инфекции,вирусна заштита,отпорни на хемикали и цитотоксични агенси спрема ASTM-F-1671;да биде во
склад со реулатива на EC за контакт со храна EC 1935,
должина на ракавиците мак.240 мм С
171. НЕСТЕРИЛНИ ПРЕГЛЕДНИ РАКАВИЦИ ЗА
ЕДНА УПОТРЕБА- изработени од природна LATEX
гума малку талкирани,пропусливост макс. AQL ≤ 1,5
;сила на кинење ≥ 6 N;да е регистрирано како лично
заштитно средство
согласно РРЕ директива
89/686/ЕЕС 3 категорија;лесни за навлекување,висок
комфор и прилагодување на обликот на раката,заштита
од инфекции,вирусна заштита,отпорни на хемикалии и
цитотоксични агенси;должина на ракавиците мак.240
мм М
172. НЕСТЕРИЛНИ ПРЕГЛЕДНИ РАКАВИЦИ ЗА
ЕДНА УПОТРЕБА- нестерилна,изработени од природ-

на LATEX гума лесно талкирани,пропусливост макс.
AQL ≤ 1,5,спрема EN 455-1, сила на кинење≥ 6 N спрема EN 455-2, да е регистрирано како лично заштитно
средство согласно РРЕ директива 89/686/ЕЕС 3 категорија за висок ризик; лесни за навлекување, висок комфор и прилагодување на обликот на раката,заштита од
инфекции,вирусна заштита,отпорни на хемикали и цитотоксични агенси спрема ASTM-F-1671;да биде во
склад со регулатива на EC за контакт со храна EC 1935,
должина на ракавиците мак.240 мм М
173. НЕСТЕРИЛНИ ПРЕГЛЕДНИ РАКАВИЦИ ЗА
ЕДНА УПОТРЕБА- изработени од природна LATEX
гума малку талкирани,пропусливост макс. AQL ≤ 1,5
;сила на кинење ≥ 6 N;да е регистрирано како лично
заштитно средство
согласно РРЕ директива
89/686/ЕЕС 3 категорија;лесни за навлекување,висок
комфор и прилагодување на обликот на раката,заштита
од инфекции,вирусна заштитаотпорни на хемикалии и
цитотоксични агенси;должина на ракавиците мак.240
мм Л
174. НЕСТЕРИЛНИ ПРЕГЛЕДНИ РАКАВИЦИ ЗА
ЕДНА УПОТРЕБА- нестерилна,изработени од природна LATEX гума лесно талкирани,пропусливост макс.
AQL ≤ 1,5,спремаEN 455-1, сила на кинење ≥6 N спрема EN 455-2, да е регистрирано како лично заштитно
средство согласно РРЕ директива 89/686/ЕЕС 3 категорија за висок ризик; лесни за навлекување, висок комфор и прилагодување на обликот на раката,заштита од
инфекции,вирусна заштита,отпорни на хемикали и цитотоксични агенси спрема ASTM-F-1671;да биде во
склад со реулатива на EC за контакт со храна EC 1935,
должина на ракавиците мак.240 мм Л
175. ЛОПАТИ ЗА ВОЗРАСНИ - изработени од нетоксичен полиетилен, нестерилна, за повеќе кратна
употреба
176. МАСКИ ЗА КИСЛОРОД за една употреба С
177. МАСКИ ЗА КИСЛОРОД за една употреба Л
178. МИНИВЕН-за една употреба, силиконизирана
атравматски закосена инфузиона игла, флексибилни
крилца и туба долга макс.30 цм,LUEROV конектор со
затварач 19 Г
179. МИНИВЕН-за една употреба, силиконизирана
атравматски закосена инфузиона игла, флексибилни
крилца и туба долга макс.30 цм,LUEROV конектор со
затварач 20 Г
180. МИНИВЕН-за една употреба, силиконизирана
атравматски закосена инфузиона игла, флексибилни
крилца и туба долга макс.30 цм,LUEROV конектор со
затварач 23 Г
181. МИНИВЕН-за една употреба, силиконизирана
атравматски закосена инфузиона игла, флексибилни
крилца и туба долга макс.30 цм,LUEROV конектор со
затварач 25 Г
182. НАЗАЛЕН ОКСИГЕНСКИ СЕТ-за една употреба,биназална цевка со атравматски,терминални отвори,транспарентен мек PVC,конекторно црево со универзален прикључок
183. НАСОГАСТРИЧНА СОНДА ЗА ИСХРАНА-за
една употреба,високо квалитетна не токсична PVC
цевка,блокиран и обликуван врв,латерални отвори,унуверзален конектор со затварач,должина 1050±15 мм 6 ФГ
184. НАСОГАСТРИЧНА СОНДА ЗА ИСХРАНА-за
една употребависоко квалитетна не токсична PVC
цевка,блокиран и обликуван врв,латерални отвори,унуверзален конектор со затварач,должина 1050±15 мм 8
ФГ
185. НАСОГАСТРИЧНА СОНДА ЗА ИСХРАНА-за
една употреба,високо квалитетна не токсична PVC
цевка,блокиран и обликуван врв,латерални отвори,унуверзален конектор со затварач,должина 1050±15мм 10
ФГ
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186. НАСОГАСТРИЧНА СОНДА ЗА ИСХРАНА-за
една употреба,високо квалитетна не токсична PVC
цевка,блокиран и обликуван врв,латерални отвори,унуверзален конектор со затварач,должина 1050±15 мм 16
ФГ
187. НАСОГАСТРИЧНА СОНДА ЗА ИСХРАНА-за
една употреба,високо квалитетна не токсична PVC
цевка,блокиран и обликуван врв,латерални отвори,унуверзален конектор со затварач,должина 1050±15мм 18
ФГ
188. НАСОГАСТРИЧНА СОНДА ЗА ИСХРАНА за
една употреба,-високо квалитетна не токсична PVC
цевка,блокиран и обликуван врв,латерални отвори,унуверзален конектор со затварач,должина 1050±15 мм 20
ФГ
189. НАСОГАСТРИЧНА СОНДА ЗА ИСХРАНА-за
една употреба, високо квалитетна не токсична PVC
цевка,блокиран и обликуван врв,латерални отвори,унуверзален конектор со затварач,должина 1050±15 мм 22
ФГ
190. НАСОГАСТРИЧНА СОНДА ЗА ИСХРАНА-за
една употреба, високо квалитетна не токсична PVC
цевка,блокиран и обликуван врв,латерални отвори,унуверзален конектор со затварач,должина 1050±15 мм 24
ФГ
191. НЕЛАТОН УРИНАРЕН КАТЕТЕР-за една
употреба,високо квалитетна PVC цевка со блокиран
обликуван врв ( олива ),два латерални отвори;универзален конектор должина 40-42 cm 6 ФГ
192. НЕЛАТОН УРИНАРЕН КАТЕТЕР-за една
употреба,високо квалитетна PVC цевка со блокиран
обликуван врв ( олива ),два латерални отвори;универзален конектор должина 40-42 cm 8 ФГ
193. НЕЛАТОН УРИНАРЕН КАТЕТЕР-за една
употреба, високо квалитетна PVC цевка со блокиран
обликуван врв ( олива ),два латерални отвори;универзален конектор должина 40-42 cm 10 ФГ
194. НЕЛАТОН УРИНАРЕН блокиран обликуван
врв ( олива ),два латерални отвори;универзален конектор должина 40-42 cm КАТЕТЕР-за една употреба, високо квалитетна PVC цевка со 12 ФГ
195. НЕЛАТОН УРИНАРЕН КАТЕТЕР-за една
употреба, високо квалитетна PVC цевка со блокиран
обликуван врв ( олива ),два латерални отвори;универзален конектор должина 40-42 cm 14 ФГ
196. НЕЛАТОН УРИНАРЕН КАТЕТЕР за една
употреба, -високо квалитетна PVC цевка со блокиран
обликуван врв ( олива ),два латерални отвориI;универзален конектор должина 40-42 cm 16 ФГ
197. НЕЛАТОН УРИНАРЕН КАТЕТЕР за една
употреба, -високо квалитетна PVC цевка со блокиран
обликуван врв ( олива ),два латерални отвориI;универзален конектор должина 40-42 cm 18 Г
198. НЕЛАТОН УРИНАРЕН КАТЕТЕР за една
употреба, -високо квалитетна PVC цевка со блокиран
обликуван врв ( олива ),два латерални отвориI;универзален конектор должина 40-42 cm 20 Г
199. НЕЛАТОН УРИНАРЕН КАТЕТЕР за една
употреба, -високо квалитетна PVC цевка со блокиран
обликуван врв ( олива ),два латерални отвориI;универзален конектор должина 40-42 cm 22 Г
200. НЕСТЕРИЛНИ ПРЕГЛЕДНИ РАКАВИЦИ ЗА
ЕДНА УПОТРЕБА-изработени од100 % NITRILE
BUTADIENE гума;без талк , пропусливост макс. AQL
≤ 1.5 .сила на кинење ≥ 6 N ; да е регистрирана како
Лично заштитно средство,согласно PPE директива
89/686/ЕЕС 3 категорија,отпорни на хемикалии и цитотоксични агенси,висока заштита од инфекцијии,должина на ракавицата макс. 240 мм М
201. НЕСТЕРИЛНИ ПРЕГЛЕДНИ РАКАВИЦИ ЗА
ЕДНА УПОТРЕБА-изработени од100 % NITRILE

BUTADIENE гума;без талк , пропусливост макс. AQL
≤ 1.5 .сила на кинење ≥ 7 N спрема EN 455-2; да е регистрирана како лично заштитно средство,согласно PPE
директива 89/686/ЕЕС 3 категорија за висок ризик,отпорни на хемикалии и цитотоксични агенси спрема
ASTM-D-6978,висока заштита од инфекцији,спрема
ASTM -F-1671, должина на ракавицата макс. 240 мм М
202. НЕСТЕРИЛНИ ПРЕГЛЕДНИ РАКАВИЦИ ЗА
ЕДНА УПОТРЕБА-изработени од100 % NITRILE
BUTADIENE гума;без талк , пропусливост макс. AQL
≤ 1.5 .сила на кинење ≥ 6 N ; да е регистрирана како
Лично заштитно средство,согласно PPE директива
89/686/ЕЕС 3 категорија,отпорни на хемикалии и цитотоксични агенси,висока заштита од инфекцијии,должина на ракавицата макс. 240 мм Л
203. НЕСТЕРИЛНИ ПРЕГЛЕДНИ РАКАВИЦИ ЗА
ЕДНА УПОТРЕБА-изработени од100 % NITRILE
BUTADIENE гума;без талк , пропусливост макс. AQL
≤ 1.5 .сила на кинење ≥ 7 N спрема EN 455-2; да е регистрирана како лично заштитно средство,согласно PPE
директива 89/686/ЕЕС 3 категорија за висок ризик,отпорни на хемикалии и цитотоксични агенси спрема
ASTM-D-6978,висока заштита од инфекцији,спрема
ASTM -F-1671, должина на ракавицата макс. 240 мм Л
204. НЕСТЕРИЛНИ ПРЕГЛЕДНИ РАКАВИЦИ ЗА
ЕДНА УПОТРЕБА-изработени од100 % NITRILE
BUTADIENE гума;без талк , пропусливост макс. AQL
≤ 1.5 .сила на кинење ≥ 6 N ; да е регистрирана како
Лично заштитно средство,согласно PPE директива
89/686/ЕЕС 3 категорија,отпорни на хемикалии и цитотоксични агенси,висока заштита од инфекцијии,должина на ракавицата макс. 240 мм ХЛ
205. НЕСТЕРИЛНИ ПРЕГЛЕДНИ РАКАВИЦИ ЗА
ЕДНА УПОТРЕБА-изработени од100 % NITRILE
BUTADIENE гума;без талк , пропусливост макс. AQL
≤ 1.5 .сила на кинење ≥ 7 N спрема EN 455-2; да е регистрирана како лично заштитно средство,согласно PPE
директива 89/686/ЕЕС 3 категорија за висок ризик,отпорни на хемикалии и цитотоксични агенси спрема
ASTM-D-6978,висока заштита од инфекцији,спрема
ASTM -F-1671, должина на ракавицата макс. 240 мм
ХЛ
206. НЕУТРАЛНА ЕЛЕКТРОДА СО КАБЕЛ - за една употеба при полипектомија
207. НОЖИЊА ЗА ТЕРМОКАУТЕР - за инструменти: Olimpus,Richard Wolff, Birtcher или еквивалент
208. PACH МРЕЖА - стерилна нересорптивна хирушка
мрежа
изработена
од
Polypropylene
Monofilament Polypropylene soft mesh за една употреба
макс. 15цмх15 цм
209. PACH MREZA - стерилна нересорптивна хирушка
мрежа
изработена
од
Polypropylene
Monofilament soft mesh за една употреба 5-8 цм х 10-15
цм
210. PACH MREZA - стерилна нересорптивна хирушка
мрежа
изработена
од
Polypropylene
Monofilament soft mesh за една употреба 26-30цм х3536цм
211. ПЛАСТИЧНИ БЕЛЕГЗИИ ПАР ЗА МАЈКА И
БЕБЕ НУМЕРИРАНИ од бр. 1 do 1300
212. ПРЕЗЕРВАТИВИ- за една употреба ,изработени од пророден LATEX гума за преглед со вагинална
сонда
213. ПЛАСТИЧНИ КОНТЕНЕРИ ЗА ЗA УПОТРЕБЕНИ ИГЛИ -изработени од полипропилен вергине волумен 3 литри
214. РЕДОН ДРЕН-за една употреба, високо квалитетна PVC туба кружно отворен краен дел,латерални отвори, радиосензитивна линија, 14 Г
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215. РЕДОН ДРЕН-за една употреба, високо квалитетна PVC туба кружно отворен краен дел,латерални отвори, радиосензитивна линија, 16 Г
216. РЕКТАЛНИ КАТЕТРИ - за една употреба, високо квалитетна PVC туба ,блокиран и обликуван
врв;два латерални отвори, 30 Г
217. РЕКТАЛНИ КАТЕТРИ -за една употреба, високо квалитетна PVC туба ,блокиран и обликуван врв;два
латерални отвори, 32 Г
218. СЕТ ЗА СУКЦИЈА ( JANKAUER)- за една
употреба, тврда транспарентна пластика;широк внатрешен волумен;вакум контрола краен дел во форма на
круна со латерални отвори , 22 Г
219. СЕТ ЗА СУКЦИЈА ( JANKAUER)-за една употреба, тврда транспарентна пластика;широк внатрешен
волумен;вакум контрола краен дел во форма на круна
со латерални отвори , 30 Г
220. СЕТ ЗА СУКЦИЈА ( JANKAUER)-за една употреба,тврда транспарентна пластика;широк внатрешен
волумен;вакум контрола краен дел во форма на круна
со латерални отвори , 32 Г
221. СЕТ ЗА СУКЦИЈА ( MUKOS)-за една упореба,
ендобронхијален аспирационен катетер со терминални
и латерални отвори ;конекторно црево;комора со
чеп;универзален конектор 8 ФГ
222. СИСТЕМИ ЗА ИНФУЗИЈА - за една употреба,цевка од поливинилхлорид,со должина 150 -200
цм,бактериолошки филтер за воздух,транспарентна комора од PVC за следење на капките,регулатор за протек,дел од тубусот од латекс,luer lock, luer fitting или
luer slip продолжеток
223. СИСТЕМИ ЗА ТРАНСФУЗИЈА -за една употреба, цевка од поливинилхлорид,со должина 150-200
цм,бактериолошки филтер за воздух,транспарентна комора од PVC со филтер,регулатор за протек,дел од тубусот од латекс,luer lock, luer fitting или luer slip продолжеток
224. СКАЛПЕЛИ ( ХИРУШКИ НОЖИЊА )- за една употреба,изработени од нерѓосувачки челик 10 Г
225. СКАЛПЕЛИ ( ХИРУШКИ НОЖИЊА )- за една употреба,изработени од нерѓосувачки челик 11 Г
226. СКАЛПЕЛИ ( ХИРУШКИ НОЖИЊА )- за една употреба,изработени од нерѓосувачки челик 15 Г
227. СКАЛПЕЛИ ( ХИРУШКИ НОЖИЊА )- за една употреба,изработени од нерѓосувачки челик 18 Г
228. СКАЛПЕЛИ ( ХИРУШКИ НОЖИЊА )- за една употреба,изработени од нерѓосувачки челик 20 Г
229. СКАЛПЕЛИ ( ХИРУШКИ НОЖИЊА )- за една употреба,изработени од нерѓосувачки челик 21 Г
230. СКАЛПЕЛИ ( ХИРУШКИ НОЖИЊА )- за една употреба,изработени од нерѓосувачки челик 22 Г
231. СКАЛПЕЛИ ( ХИРУШКИ НОЖИЊА )- за една употреба,изработени од нерѓосувачки челик 23 Г
232. СКАЛПЕЛИ ( ХИРУШКИ НОЖИЊА )- за една употреба,изработени од нерѓосувачки челик 24 Г
233. СКРИНИНГ БРЗ ТЕСТ ЗА БЕНЗОДИАЗЕПИНИ ВО УРИНА
234. СКРИНИНГ БРЗ ТЕСТ ЗА KANABIS ВО
УРИНА
235. СКРИНИНГ БРЗ ТЕСТ ЗА КОКАИН ВО
УРИНА
236. СКРИНИНГ БРЗ ТЕСТ ЗА МЕТАДОН ВО
УРИНА
237. СКРИНИНГ БРЗ ТЕСТ ЗА EKSTAZI ВО
УРИНА
238. СКРИНИНГ БРЗ ТЕСТ ЗА MORPHIN ВО
УРИНА
239. СКРИНИГ ТЕСТ ЗА BUBRENORPHIN ВО
УРИНА
240. СКРИНИГ ТЕСТ ЗА TRAMADOL ВО УРИНА

241. СОНДА ЗА ИСХРАНА - висококвалитетна
PVC туба блокиран и кружнообликуван врв,латерални
отвори,луеров конектор со затварач,должина макс. 50
цм 4 ФГ
242. СОНДА ЗА ИСХРАНА - висококвалитетна
PVC туба блокиран и кружнообликуван врв,латерални
отвори,луеров конектор со затварач,должина макс. 50
цм 6 ФГ
243. СОНДА ЗА ИСХРАНА - висококвалитетна
PVC туба блокиран и кружнообликуван врв,латерални
отвори,луеров конектор со затварач,должина маклс. 50
цм 8 ФГ
244. СОНДА ЗА ИСХРАНА -за една употреба , висококвалитетна PVC туба блокиран и кружнообликуван врв,латерални отвори,луеров конектор со затварач,должина макс.50 цм 10 ФГ
245. СТЕРИЛНИ ЛАНЦЕТИ за една употреба изработени од нерѓосувачки челик должина до 40 мм со зашилен остар врв
246. СТЕРИЛНИ ЕПРУВЕТИ ЗА БРИС - комлет
дрвено стапче на врвот намотана вата во плстична епрувета со капаче за една употреба
247. СТЕРИЛНИ ХИРУШКИ РАКАВИЦИ ЗА ЕДНА УПОТРЕБА-изработени од
природна латекс
гума;потполн анатомски облик со ролована ивица,закривени во пределот на прстите;благо напудрена со
скроб; дебелина во пределот на дланката 0.14-0.24мм
; непропусливост според MKC ЕN 455-1 или еквивалент :AQL 1,0 ;сила на кинење ≥ 9-12 N според MKC
ЕN 455-2 или еквивалент, да се стерилизирани со гама
зраци најмалку 25 kGy ниво на ендотоксини ≤ 0.1
EU/ml и ниво на алергени латекс протеини под ниво на
детекција ≤ 28mg/g по ракавица; должина на ракавиците мин.260-270мм,усогласеност со директивите
MDD93/42 EEC PPE 89/686/EEC 06.мај
248. СТЕРИЛНИ ХИРУШКИ РАКАВИЦИ ЗА ЕДНА УПОТРЕБА-изработени од
природна латекс
гума;потполн анатомски облик со ролована ивица,закривени во пределот на прстите;благо напудрена со
скроб; дебелина во пределот на дланката 0.14-0.24мм
; непропусливост според MKC ЕN 455-1 или еквивалент :AQL 1,0 ;сила на кинење ≥ 9-12 N според MKC
ЕN 455-2 или еквивалент, да се стерилизирани со гама
зраци најмалку 25 kGy ниво на ендотоксини ≤ 0.1
EU/ml и ниво на алергени латекс протеини под ниво на
детекција ≤ 28mg/g по ракавица; должина на ракавиците
мин.260-270ммусогласеност
со
директивите
MDD93/42 EEC PPE 89/686/EEC 7.0
249. СТЕРИЛНИ ХИРУШКИ РАКАВИЦИ ЗА ЕДНА УПОТРЕБА-изработени од
природна латекс
гума;потполн анатомски облик со ролована ивица,закривени во пределот на прстите;благо напудрена со
скроб; дебелина во пределот на дланката 0.14-0.24мм
; непропусливост според MKC ЕN 455-1 или еквивалент :AQL 1,0 ;сила на кинење ≥ 9-12 N според MKC
ЕN 455-2 или еквивалент, да се стерилизирани со гама
зраци најмалку 25 kGy ниво на ендотоксини ≤ 0.1
EU/ml и ниво на алергени латекс протеини под ниво на
детекција ≤ 28mg/g по ракавица; должина на ракавиците
мин.260-270ммусогласеност
со
директивите
MDD93/42 EEC PPE 89/686/EEC 07.мај
250. СТЕРИЛНИ ХИРУШКИ РАКАВИЦИ ЗА ЕДНА УПОТРЕБА-изработени од
природна латекс
гума;потполн анатомски облик со ролована ивица,закривени во пределот на прстите;благо напудрена со
скроб; дебелина во пределот на дланката 0.14-0.24мм;
непропусливост според MKC ЕN 455-1 или еквивалент
:AQL 1,0 ;сила на кинење ≥ 12 N според MKC ЕN 455-2
или еквивалент, да се стерилизирани со гама зраци најмалку 25 kGy ниво на ендотоксини ≤ 0.1 EU/ml и ниво
на алергени латекс протеини под ниво на детекција ≤
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30mg/g по ракавица; должина на ракавиците мин.260270ммусогласеност со директивите MDD93/42 EEC
PPE 89/686/EEC 8.0
251. СТЕРИЛНИ ХИРУШКИ РАКАВИЦИ ЗА ЕДНА УПОТРЕБА-изработени од
природна латекс
гума;потполн анатомски облик со ролована ивица,закривени во пределот на прстите;благо напудрена со
скроб; дебелина во пределот на дланката 0.14-0.24мм
; непропусливост според MKC ЕN 455-1 или еквивалент :AQL 1,0 ;сила на кинење ≥ 12 N според MKC ЕN
455-2 или еквивалент, да се стерилизирани со гама зраци најмалку 25 kGy ниво на ендотоксини ≤ 0.1 EU/ml и
ниво на алергени латекс протеини под ниво на детекција ≤ 30mg/g по ракавица; должина на ракавиците
мин.260-270мм 08.мај
252. СТЕРИЛНИ ХИРУШКИ РАКАВИЦИ ЗА ЕДНА УПОТРЕБА-изработени од
природна латекс
гума;без талк,потполн анатомски облик со ролована
ивица,закривени во пределот на прстите;благо напудрена со скроб; дебелина во пределот на дланката 0.140.24мм ; непропусливост според MKC ЕN 455-1 или еквивалент :AQL 1,0 ;сила на кинење ≥ 12 N според MKC
ЕN 455-2 или еквивалент, да се стерилизирани со гама
зраци најмалку 25 kGy ниво на ендотоксини ≤ 0.01
EU/ml и ниво на алергени латекс протеини под ниво на
детекција ≤ 30mg/g по ракавица; должина на ракавиците
мин.260-270ммусогласеност
со
директивите
MDD93/42 EEC PPE 89/686/EEC 7.0
253. СТЕРИЛНИ ХИРУШКИ РАКАВИЦИ ЗА ЕДНА УПОТРЕБА-изработени од
природна латекс
гума;без талк,потполн анатомски облик со ролована
ивица,закривени во пределот на прстите;благо напудрена со скроб; дебелина во пределот на дланката 0.140.24мм ; непропусливост според MKC ЕN 455-1 или еквивалент :AQL 1,0 ;сила на кинење ≥ 12 N според MKC
ЕN 455-2 или еквивалент, да се стерилизирани со гама
зраци најмалку 25 kGy ниво на ендотоксини ≤ 0.01
EU/ml и ниво на алергени латекс протеини под ниво на
детекција ≤ 30mg/g по ракавица; должина на ракавиците
мин.260-270ммусогласеност
со
директивите
MDD93/42 EEC PPE 89/686/EEC 07.мај
254. СТЕРИЛНИ ХИРУШКИ РАКАВИЦИ ЗА ЕДНА УПОТРЕБА-изработени од
природна латекс
гума;без талк,потполн анатомски облик со ролована
ивица,закривени во пределот на прстите;благо напудрена со скроб; дебелина во пределот на дланката 0.140.24мм ; непропусливост според MKC ЕN 455-1 или еквивалент :AQL 1,0 ;сила на кинење ≥ 12 N според MKC
ЕN 455-2 или еквивалент, да се стерилизирани со гама
зраци најмалку 25 kGy ниво на B257ендотоксини ≤
0.01 EU/ml и ниво на алергени латекс протеини под ниво на детекција ≤ 30mg/g по ракавица; должина на ракавиците мин.260-270ммусогласеност со директивите
MDD93/42 EEC PPE 89/686/EEC 8.0
255. СТЕРИЛНИ ХИРУШКИ РАКАВИЦИ ЗА ЕДНА УПОТРЕБА-изработени од
природна латекс
гума;без талк,потполн анатомски облик со ролована
ивица,закривени во пределот на прстите;благо напудрена со скроб; дебелина во пределот на дланката 0.140.24мм ; непропусливост според MKC ЕN 455-1 или еквивалент :AQL 1,0 ;сила на кинење ≥ 12 N според MKC
ЕN 455-2 или еквивалент, да се стерилизирани со гама
зраци најмалку 25 kGy ниво на ендотоксини ≤ 0.01
EU/ml и ниво на алергени латекс протеини под ниво на
детекција ≤ 30mg/g по ракавица; должина на ракавиците
мин.260-270ммусогласеност
со
директивите
MDD93/42 EEC PPE 89/686/EEC 08.мај
256. СТЕТОСКОПИ ЗА ВОЗРАСНИ карактеристики:црево со должина 60 цм,дијафрагмаO 43 мм;метален оквир;ротирачки наушници,реверзибилни
257. СУПРАПУБИК СЕТ ЗА ДРЕНИРАЊЕ НА МОЧЕН МЕУР СО БАЛОН КАТЕТЕР- содржи: одстран-

лив сплит introduser,директен
балон катетер 14
Ch,макс. 40 цм изработен од силикон со капацитет на
балонот 5 мл,атравматски обликуван со два латерални
отвори,затварач на кататерот за една употреба 14 CH
258. СУПРАПУБИК СЕТ ЗА ДРЕНИРАЊЕ НА МОЧЕН МЕУР СО БАЛОН КАТЕТЕР- содржи: одстранлив сплит introduser,директен балон катетер 16
Ch,макс. 40 цм изработен од силикон со капацитет на
балонот 5 мл,атравматски обликуван со два латерални
отвори,затварач на кататерот за една употреба 16 CH
259. ШТИПКА ЗА ПАПОЧЕ - тврда пластика,кружен раб,безбеден систем за затварање,за една употреба
260. ШТИПКИ ЗА ЕКГ ПЛАСТИЧНИ
261. ТИМАН ФОЛИ КАТЕТЕР - со балон 30-50 цм,
атравнматски закривен врв, еден отвор,уринарен 16
CH
262. ТИМАН ФОЛИ КАТЕТЕР - со балон 30-50 цм,
атравнматски закривен врв, еден отвор,уринарен 18 CH
263. ТИМАН ФОЛИ КАТЕТЕР - со балон 30-50 цм,
атравнматски закривен врв, еден отвор,уринарен 20 CH
264. ТИМАН ФОЛИ КАТЕТЕР - со балон 30-50 цм,
атравнматски закривен врв, еден отвор,уринарен 22 CH
265. ТРАХЕОСТОМСКА МЕТАЛЕНА КАНИЛА
со внатрешна канила и затварање 9
266. ТРАХЕОСТОМСКА МЕТАЛЕНА КАНИЛА
со внатрешна канила и затварање 10
267. ТРАХЕОСТОМСКИ ТУБУС СО CAFF-за една
употреба, полутранспарентна
PVC туба,равни зидови,90º аголна кривина,балон со низок притисок,мек и
кружно отворен врв ,радио-сенсизивна сина линија
внатрешен дијаметар ( ID )минимум 6.0 мм
268. ТРАХЕОСТОМСКИ ТУБУС СО CAFF-за една
употреба, полутранспарентна
PVC туба,равни зидови,90º аголна кривина,балон со низок притисок,мек и
кружно отворен врв ,радио-сенсизивна сина линија
внатрешен дијаметар ( ID )минимум 7.0 мм
269. ТРАХЕОСТОМСКИ ТУБУС СО CAFF-за една
употреба, полутранспарентна
PVC туба,равни зидови,90º аголна кривина,балон со низок притисок,мек и
кружно отворен врв ,радио-сенсизивна сина линија
внатрешен дијаметар ( ID )минимум 7.5 мм
270. ТРАХЕОСТОМСКИ ТУБУС СО CAFF-за една
употреба, полутранспарентна
PVC туба,равни зидови,90º аголна кривина,балон со низок притисок,мек и
кружно отворен врв ,радио-сенсизивна сина линија
внатрешен дијаметар ( ID )минимум 8.0 мм
271. ТРАХЕОСТОМСКИ ТУБУС СО CAFF-за една
употреба, полутранспарентна
PVC туба,равни зидови,90º аголна кривина,балон со низок притисок,мек и
кружно отворен врв ,радио-сенсизивна сина линија
внатрешен дијаметар ( ID )минимум 8.5 мм
272. ТРАХЕОСТОМСКИ ТУБУС СО CAFF-за една
употреба, полутранспарентна
PVC туба,равни зидови,90º аголна кривина,балон со низок притисок,мек и
кружно отворен врв ,радио-сенсизивна сина линија
внатрешен дијаметар ( ID )минимум 9.0 мм
273. ТРАХЕОСТОМСКИ ТУБУС СО CAFF-за една
употреба, полутранспарентна
PVC туба,равни зидови,90º аголна кривина,балон со низок притисок,мек и
кружно отворен врв ,радио-сенсизивна сина линија
внатрешен дијаметар ( ID )минимум 9.5 мм
274. ТРАХЕОСТОМСКИ ТУБУС СО CAFF-за една
употреба, полутранспарентна
PVC туба,равни зидови,90º аголна кривина,балон со низок притисок,мек и
кружно отворен врв ,радио-сенсизивна сина линија
внатрешен дијаметар ( ID )минимум 10.0 мм
275. ТОРАКАЛЕН ДРЕН -за една употреба,висококвалитетна PVC туба со силикон,заоблен врв ,латерални отвори, големина 16 Фр
276. ТОРАКАЛЕН ДРЕН -за една употреба,висо-
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коквалитетна PVC туба со силикон,заоблен врв ,латерални отвори, големина 18 Фр
277. ТОРАКАЛЕН ДРЕН -за една употреба,висококвалитетна PVC туба со силикон,заоблен врв ,латерални отвори, големина 24 Фр
278. ТОРАКАЛЕН ДРЕН -за една употреба,висококвалитетна PVC туба со силикон,заоблен врв ,латерални отвори, големина 30 Фр
279. ТОРАКАЛЕН ДРЕН -за една употреба,висококвалитетна PVC туба со силикон,заоблен врв ,латерални отвори, големина 22 Фр
280. УСНИЦИ ЗА СПИРОМЕТАР -за една употеба
изработени од танок картон со домензија Ø 26-28,5 x
макс. 66 cm
281. УСНИЦИ ЗА ИХАЛАТОР OMRON или еквивалент - пластичен Т наставок должинамакс. 7.5 цм, Ø на
делот со аспиратормакс. 2 цм, Ø на делот каде се вметнува усницмакс. 2.5 цм,пластична усница Ø 2цм дел
што влегува во наставокомакс. 2 цм, плоснат дел макс.
3.5 цм
282. ПЕРКУТАНА НЕФРОСТОМА ДРЕНАЖЕН
СЕТ-стерилен,апироген сет за една употреба. Сетот да
содржи: три парчиња игли за пунција 1,5х220 мм,троделен шприц од 10 мл luer-lock,жица водич 0.9х9 цм,дилататор,полиуретански катетер,скалпел, CH 8
283. ПЕРКУТАНА НЕФРОСТОМА ДРЕНАЖЕН
СЕТ-стерилен,апироген сет за една употреба. Сетот да
содржи: три парчиња игли за пунција 1,5х220 мм,троделен шприц од 10 мл luer-lock,жица водич 0.9х9 цм,дилататор,полиуретански катетер,скалпел, CH10
284. ПЕРКУТАНА НЕФРОСТОМА ДРЕНАЖЕН
СЕТ-стерилен,апироген сет за една употреба. Сетот да
содржи: три парчиња игли за пунција 1,5х220 мм,троделен шприц од 10 мл luer-lock,жица водич 0.9х9 цм,дилататор,полиуретански катетер,скалпел, CH12
285. SUPRA PUBIC ТРАКА ( TVT SUP )- mesh мрежа изработена од polypropylene за трансвагинална апликација при стрес уринарна инконтиненција или пролапс на карличните органи,должина 553мм ± 10%,капацитет до 2000мл CH 14 ± 10%
286. УРЕТРАЛНИ СОНДИ ЗА РЕТРОГРАДНА
УРЕТЕРО ПИЕЛОГРАФИЈА за една употреба CH 4
287. УРЕТРАЛНИ СОНДИ ЗА РЕТРОГРАДНА
УРЕТЕРО ПИЕЛОГРАФИЈА за една употреба CH 5
288. УРЕТРАЛНИ СОНДИ ЗА РЕТРОГРАДНА
УРЕТЕРО ПИЕЛОГРАФИЈА за една употреба CH 6
289. УНИВЕРЗАЛНО КОНЕКТОРНО ЦРЕВО - за
една употреба, за екстракорпорална циркулација или
вакум линии;на двете страни конектор да одговара на
инка, 22 Г
290. УНИВЕРЗАЛНО КОНЕКТОРНО ЦРЕВО - за
една употреба, за екстракорпорална циркулација или
вакум линии;на двете страни конектор да одговара на
инка 30 Г
291. УНИВЕРЗАЛНО КОНЕКТОРНО ЦРЕВО - за
една употреба, за екстракорпорална циркулација или
вакум линии;на двете страни конектор да одговара на
инка 32 Г
292. КОНТРОЛНИ ВАЛВУЛИ ЗА ЦЕРЕБРОСПИНАЛНА ТЕЧНОСТ - LOW GRADE ЗА ВОЗРАСНИ
293. ВЕНТРИКУЛАРЕН КАТЕТЕР ЗА ЦЕРЕБРОСПИНАЛНА ТЕЧНОСТ-МЕК,ИМПРЕГНИРАН СО БАРИУМ,должина макс. 15 цм за поврзување на валвулата со перитонеален катетер за возрасни
294. ПЕРИТОНЕАЛЕН КАТЕТЕР СТАНДАРД ЗА
ЦЕРЕБРОСПИНАЛНА ТЕЧНОСТ- МЕК,ИМПРЕГНИРАН СО БАРИУМ,должина макс. 90 цм, за возрасни
295.
EXCHANGE
TRANSUSION
TRAY
NAONATALS - сетот да содржи: четиринасочна штопна опремена со страна за инјекција №1; продолжена
цевка за истекување на отфрлена крв №1; 5 Fr папо-

чен катетер (ПВЦ) № 1: 7 Fr папочен катетер (ПВЦ) №
1; 20 ml шприцеви со Luer-lock ( луер) № 2: 10 ml
шприц со Luer-lock ( луер)№ 1; 15x0.5mm (25g) Луер
поткожна игла; пластичен сад со мерица №1; сет за
трансфузија №1; линијар од 15 cm за мерење на венски
притисок №1; газа 50x50 mm № 3; 50x60 cm фенестрирана операциона престилка №1; пар ракавици № 1;
контролна табела № 1; игла со проток на воздух № 1 ±
5%
296. CARDIAC T QUANTITATIVE TESTS-брз тест
за испитување на тропонини при акутен инфаркт
297. CARDIAC PIPETTES 150µl - пипети за капнување на крвта која треба да се тестира на тропонини
298. ХАРТИЈА ЗА CARDIAC READER - термосензитивна хартија за читање на резултатите од тестирањето на тропонини 58мм ширина со должина до 30
299. Стерилен сет за една употреба за катетеризација на Vena Cava согласно со Seldinger метода со дуплилумен катетер и различити игли за пунција.Сетот да
содржи: valve igla Ø 1.3mm/18G (ultra thinwall);seldinger iglaØ 1.3mm/18G (thin-wall);канила со Ø
1.7mm;флексибилна жица водич J-tip 0.89/70 ;дилататор F 8;шприц a 5 ml; скалпел ; катетер 2.4mm/7/20.3cm
за вена Jugularis ±5%
300. Стерилен сет за една употреба за катетеризација на Vena Cava согласно со Seldinger метода со дуплилумен катетер и различити игли за пунција.Сетот да
содржи: valve iglaØ 1.3mm/18G (ultra thinwall);seldinger iglaØ 13mm/18G(thin-wall), канила Ø
1.7mm;флексибилна жица водич J-tip 0.89/70 ;дилататор
F
8
;скалпел;шприц
a
5
ml;катетер
2.4mm/7F/30.5cm за вена Sublavia ± 5%
301. Стерилен сет за една употреба за катетеризација на Vena Cava согласно со Seldinger метода со единечен- лумен катетер и различити игли за пунција.Сетот
да содржи: valve igla Ø1.3mm/18G/70mm; seldinger igla
Ø 0.9/20/50 ;I.V.канила Ø1.7 мм;флексибилна жица водич J-tip 0.63/40 ;дилататор;шприц a 5 ml;катетер
1.4mm/186G/15cm за вена Jugularis ± 5%
302. Систем за инфузиска терапија и мониторинг на
притисок - се состои од три конектори со три патишта транспарентна тврда пластика;тестиран притисок до 6
bari;можи да се ротира до90º;и два влезни конектори
303. Поклопец за трансфер на течности од PVC шише и стандардна виала (дијаметар на капка 20 мм)-обезбедува стабилна конекција помеѓу боцата и виалата, се
зачувува асептичката постапка
304. Оригинален систем за инфузиона пумпа
BRAUN - со комора за капалка и бактериски воздушен
вентил со затварач;филтер за течности 15µm;прецизна
цилиндрична стега; PVC -туба 3 x 4.1 мм ;силиконска
пумпа-сегмент или еквивалент
305. Оригинален систем NON PVC за инфузиона
пумпа BRAUN - со комора за капалка и бактериски
заштитен воздушен вентил со затварач;филтер за течности 0.2µm;прецизна цилиндрична спрега; силиконска пумпа-сегмент или еквивалент
306. Мониторинг сет за централенвенски притисок
(CVP )-затворен систем комлет со систем за I.V. администрација со 15µм филтер за течности,прецизна цилиндрична стега,конектор со три патишта бактериска заштита на
манометарска туба, со долга манометарска, туба,должина
180цм(должина на тубата 80цм)или еквивалент ± 5%
307. Манометар скала за централновенски притисок (CVP) мерење - градуирана од + 35 do - 15 cm H20
; нулти позициониран индикатор подвижен оддвете
страни;добра читливост на мерената вредност;некршлива пластика; еднократно; со два фиксирани клипса
308. Шприц за иригација- стерилен троделен шприц
за една употреба oд 50-60 мл ;наменет за исхрана и
иригација,изработен од polypropylene;градуиран со јак
контраст
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309. Шприц за иригација- стерилен троделен шприц
за една употреба oд 50-60 мл ;наменет за исхрана и
иригација,со додаден
Luer адаптер изработен од
polypropylene;градуиран
310. Оригинален перфузор шприц од 50-60 мл - троделен,стерилен шприц за една употреба за ПЕРФУЗОР
пумпа од BRAUN или еквивалент
311. Kомлетен процедурален сет за континуирана
епидурална анестезија содржи: епидурална игла 18 x
3¼''; епидурален катетер со три латерални отвори
0.45/0.85/1000/20G:конектор за катетер;филтер 0.2
µm;адхезивна лепенка; спинални игли 0.5 x16mm (25G)
0.8x40mm (21G) 1.2x40mm (18G); шприц троделен од
2,10 или 20 мл. ± 2%
312. Игла со'' TUOHY'' тип на врв на игла за континуирана епидурална анестезија ;градуирана на еден цм;
минимални крилца
313. Оригинал црево за ПЕРФУЗОР пумпа од
BRAUN должина 200 цм ;PVC; luer завршеток кој е
компатибилен со сите шприцеви за таа пумпа; притисок до 2 бари, или еквивалент
314. Спинални игли за анестезија- '' QUINCKE'' тип
игли за една употреба, со поостар врв,за слаба пункциска сила и истовремено овозможува во тактиката сигурен dura klik;дизајнирани за минимална траума, транспарентен lock fitting или еквивалент 18 Г
315. Спинални игли за анестезија- '' QUINCKE'' тип
игли за една употреба, со поостар врв,за слаба пункциска сила и истовремено овозможува во тактиката сигурен dura klik;дизајнирани за минимална траума, транспарентен lock fitting или еквивалент 20 Г
316. Спинални игли за анестезија- '' QUINCKE'' тип
игли за една употреба, со поостар врв,за слаба пункциска сила и истовремено овозможува во тактиката сигурен dura klik;дизајнирани за минимална траума,транспарентен lock fitting или еквивалент 22 Г
317. Спинални игли за анестезија- '' QUINCKE'' тип
игли за една употреба, со поостар врв,за слаба пункциска сила и истовремено овозможува во тактиката сигурен dura klik;дизајнирани за минимална траума транспарентен lock fitting или еквивалент 25 Г
318. Спинални игли за анестезија- '' QUINCKE'' тип
игли за една употреба, со поостар врв,за слаба пункциска сила и истовремено овозможува во тактиката сигурен dura klik;дизајнирани за минимална траума транспарентен lock fitting или еквивалент 26 Г
319. Спинални игли за анестезија- '' QUINCKE'' тип
игли за една употреба, со поостар врв,за слаба пункциска сила и истовремено овозможува во тактиката сигурен dura klik;дизајнирани за минимална траума транспарентен lock fitting или еквивалент 27 Г
320. Спинални игли за анестезија- '' QUINCKE'' тип
игли за една употреба, со поостар врв,за слаба пункциска сила и истовремено овозможува во тактиката сигурен dura klik;дизајнирани за минимална траума транспарентен lock fitting или еквивалент 29 Г
321. Стимулациска игла за единечна стрелна техника во периферна регионална анестезијаза една употрба
Г 21 x 4''
0,80 х 100-110мм
322. Стимулациска игла за единечна стрелна техника во периферна регионална анестезијаза една употрба
Г 21 x 4'' 0,8X50 MM
323. Сет за трансфер на стерилни течности - за една
употреба ,служи за реконструкција на лиофилизирани
лекови,за мешање на две стерилни течности,со незначително заостанат волумен,прикладен за ракување
324. Спинални игли за анестезија- '' QUINCKE'' тип
игли за една употреба, со поостар врв,за слаба пункциска сила и истовремено овозможува во тактиката сигу-

рен dura klik;дизајнирани за минимална траума транспарентен lock fitting 25 Г дијаметар 0,5 х 110-120мм
325. Спинални игли за анестезија,лумбална и цитолошка пункција со заоблен врв и страничен отвор,да
овозможуваат сигурна контрола при примена на дура
клик ,изработени од не ‘ргосувачки челик,должина на
иглата 88 мм,со транспарентен дел за видливост на ликворот 25 Г
326. Спинални игли за анестезија,лумбална и цитолошка пункција со заоблен врв и страничен отвор,да
овозможуваат сигурна контрола при примена на дура
клик ,изработени од не ‘ргосувачки челик,должина на
иглата 88 мм,со транспарентен дел за видливост на ликворот 26 Г
327. Спинални игли за анестезија,лумбална и цитолошка пункција со заоблен врв и страничен отвор,да
овозможуваат сигурна контрола при примена на дура
клик ,изработени од не ‘ргосувачки челик,должина на
иглата 88 мм,со транспарентен дел за видливост на ликворот 27 Г
328. ЕПИ СПИНАЛНИ СЕТОВИ ЗА БЕЗБОЛНО
РАЃАЊЕ-комбиниран сет за спинална анестезија,со катетер должина минимум 100 мм,епидурална Tuohy ИГЛА 18 Г, спинална игла 27Г,изработени од не ‘ргосувачки челик,ПВЦ сприц 8 мл за ЛОР техника и 0,2 µм
филтер и катетер конектор изработен од нетоксичен
ПВЦ материјал
329. ИГЛА ЗА АБДОМИНАЛНА ПУНКЦИЈА со остар врв со дијаметар 0,70мм, долзина мин 120мм,изработена од не ргосувачки челик 20 G
330. ТОРАКАЛЕН ДРЕН -за една употреба,се состои од хирушки троакар со оштар врв,прекриен со Al и
чист PVC катетер CH26
331. ТОРАКАЛЕН ДРЕН -за една употреба,се состои од хирушки троакар со оштар врв,прекриен со Al и
чист PVC катетер CH28
332. ТОРАКАЛЕН ДРЕН -за една употреба,се состои од хирушки троакар со оштар врв,прекриен со Al и
чист PVC катетер CH30
333. АЛЕКСАНДРОВ СТАКЛЕН ШПРИЦ-150-200
мл за испирање контактибилен за резектоскоп (ТУР)
WOLF
334. АЛЕКСАНДРОВ СТАКЛЕН ШПРИЦ-150-200
мл за испирање контактибилен за резектоскоп (ТУР)
STORZ
335. НЕУТРАЛНА ЕЛЕКТРОДА СО КАБЕЛ - за една употеба при циркунцизија
336. СТЕРИЛНИ ВОДИЧИ соодветни за игла за
ткивна биопсија BARD MAGNUM,маркирани за видливост под ултразвук,со можност за избор на длабочина
на пенетрација на иглата од 15 и 22 мм,Дијаметри 1119 Г,должина на игли од 7,8-17,8цм
337. СТЕРИЛНА ИГЛА за ткивна биопсија со маркиран врв за видливост под ултразвук,со моѓност за избор на длабочина на пенетрација од 15 и 22 мм,со величина на примерок од 18 мм за две длабочини,за монтирање на механизам за изведување на биопсија(пиштол)
BARD MAGNUM.Дијаметар 14-20Г,должина на игли
од 10-25цм
338. ГУСКА-изработени од ПВЦ материјал,медицинска,нестерилна,за повеќекратна употреба, волумен до 2000 мл
339. ИРИГАТОР-изработени од нетоксичен материјал,нестерилна,за повеќекратна употреба, сад со гумена
цевка за налевање на течност во телото заради миење
на внатрешните органи
340. МЕКА ЖИЦА ЗА ОСТЕОСИНТЕЗА 0,3-0,4 изработена од легура на кобалт и хром (Co и Cr)за фиксирање на вилични сплинтови(фиксатор)на фрагменти
кај скршеница на (зигоматична коска)долновилична
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коска за надворешна употреба мека жица со должина
од 10-50м,во котур ≤800Н/мм2/ø0,30мм(пречникот на
жицата одговара според намената на истата т.е. Фиксирање на скршеница на јаболчна коска
341. МЕКА ЖИЦА ЗА ОСТЕОСИНТЕЗА 0,5 изработена од легура на кобалт и хром (Co и Cr)за фиксирање на вилични сплинтови(фиксатор)на фрагменти кај
скршеница на (мандибула)долновилична коска за надворешна употреба мека жица со должина од 10-50м,во
котур ≤800Н/мм2/ø0,50мм(пречникот на жицата одговара според намената на истата т.е. Фиксирање на скршеница на долновилична и горновилична коска
342. ВИЛИЧНИ СПЛИНТОВИ(фиксатор) со кукички за фиксирање на фрамгенти на скршеница на (мандибула)долновилична коска изработена од легура на кобалт и хром (Co и Cr)за надворешна употреба должина на сплинтот минимум 1 м
343. СВРДЛИ ОКРУГЛИ ЧЕЛИЧНИ ЗА НАСАДНИК од 18-21 мм за насадник
344. БОРЕРИ ОКРУГЛИ THOMAS од 16 -21 мм
345. ОРАЛНО ХИРУШКИ СВРДЛИ ФИСУРИ,КАРБИТНИ од 18-21 мм за насадник
346. ФРЕЗИ КОНУСНИ-орално хирушки
347. ФРЕЗИ ОКРУГЛИ-орално хирушки
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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
ДРД образец за регистрирана дејност. -ЕО да има
Решение за вршење дејност промет на големо со медицински средства од Агенција за лекови и медицински средства на РСМ
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 економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го
побара договорниот орган:
Со понудата задолжително да се достават каталози
или мостри од понудените стоки означени за кој дел
од техничката спецификација се однесуваат
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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: 30 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 10:00 часот, место:
Клиничка 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 ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
___________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12205/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комунална 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: Васил Трајков, адреса на епошта: javni.nabavki@khigiena.com.mk телефон / факс:
3230-857
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I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување 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:
Инсталација на мрежа за ИТ и телефонија
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.000.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: 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 поимник
Шифра Опис
72000000-5 - IT услуги: консултации, развивање на
софтвер, интернет и поддршка
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 3.1.2020 год.
се планира да заврши 3.1.2021 год.
Период во месеци: 12 или 365 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
ДРД Образец
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
3.12.2019 година, 09:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
27.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 29.11.2019
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 3.12.2019 год. во 9:00 часот, место: ул.„516“
бр.10 Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12207/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државна видеолотарија на Република Македонија
I.1.2) Адреса: ул. „8 Ударна бригада“ бр. 14
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Драган Велков, адреса на епошта: dragan.velkov@videolottery.mk телефон/факс:
+389 2 55 11 690
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
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I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на услуги за дигитален маркетинг за период од 2 години
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 13 Рекламни услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: 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 услуги за дигитален маркетинг за период од 2 години
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
79342000-3 - Услуги за маркетинг
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: Најдобар однос меѓу цена и квалитет
Елементи
Бодови
Квалитет
- 30
Цена
- 70
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
дејност поврзана со предметот на набавка
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:
Минимум по една извршена услуга во секоја година
пооделно во последните 3 години за креирање и спроведување на кампањи од иста или слична природа како
предметот на набавката
- 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 понуда:
Технички персонал од најмалку 5 вработени или ангажирани лица кои имаат најмалку 2 години искуство
во креирање и реализација на кампањи од иста или
слична природа како предметот на набавката.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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 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 год. во 10:00 часот, место: ул. „8
Ударна бригада“ бр. 14, Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12212/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа
болница – Струга
I.1.2) Адреса: ул.„Кеј 8 Ноември“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Струга – 6330
I.1.4) Интернет адреса:
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I.1.5) Лице за контакт: Елена Мисоска, адреса на епошта:
elenamisoska@yahoo.com
телефон/факс:
046/786-008
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување 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:
Услуги на мобилна телефонија
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 5 Телекомуникациски услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ Општа болница - Струга
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
64212000-5 - Услуги на мобилна телефонија
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: Поедноставена 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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Потврда за регистрирана дејност.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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: 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 год. во 13:00 часот, место: Управа
на ЈЗУ Општа болница – Струга
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12213/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ДСД „Томе
Стефановски-Сениќ“ – Скопје
I.1.2) Адреса: Булевар Александар Македонски бр.
22
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Флора Хајдари-Муслиу, адреса на е-пошта: dsdtomestefanovski@hotmail.com, телефон/факс: 02-3175-122
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
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Јавни набавки
Правни лица основани за задоволување 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 месо, месни производи и риба
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: магацин на Домот
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
03311000-2 - Риби
15100000-9 - Животински производи, месо и месни
производи
15131000-5 - Месни конзерви и преработки
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. јунешко месо и преработки од јунешко месо
2. свинско месо и преработки од свинско месо
3. пилешко месо и преработки од пилешко месо
4. конзервирани месни производи
5. риба
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
документ за регистрирана дејност Решение за регистрирање во Регистарот на објекти и оператори со храна
издадена од Агенција за храна и ветеринарство
IV.2.3) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
EN ISO 22001:2005 HACCP
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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 год. во 9:00 часот, место: управа
на Домот
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12217/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско-емисиона томографија на Република Македонија
I.1.2) Адреса: ул. „Бледски договор“ бр. 10 фах. 11
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1020
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Бојан Гуџевски, адреса на епошта: bojancog@live.com, телефон/факс: 02/3078098
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
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Јавни набавки
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување 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:
Редовен сервис со валидација на гасен хроматограф Shimadzu 2010 Plus со автоинјектор Shimadzu
AOC20i
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и
поправка
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ УИ ПЕТ на РСМ - Скопје, Бледски Договор
бр. 10, Скопје, Карпош 3
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
50400000-9 - Услуги за поправка и одржување на
медицинска и прецизна 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 или 365 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Документ за регистрирана дејност - ДРД образец
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите
што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите:
Достава на сертификат (копија верна на оригиналот) за сертифициран сервисер, обучен за извршување
на работите кои се дел од предметот на набавката.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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: 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 год. во 13:00 часот, место: ЈЗУ УИ ПЕТ
на РСМ, ул. „Бледски Договор“ бр. 10, Скопје - Карпош 3
V.5) Дополнителни информации Поради природата
на работата се менува видот на постапката, односно од
постапка од мала вредност во поедноставена отворена
постапка. Причината заради која се менува видот на постапката е тоа што се вметнати дополнителни услови
во техничка или професионална способност.
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12218/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ФОД ДООЕЛ
- Новаци, АД ЕСМ Скопје
I.1.2) Адреса: ул. „Новачки пат“ б. б.
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Јавни набавки
I.1.3) Град и поштенски код: Новаци - 7211
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Мирјана Илиевска, адреса на
е-пошта: mirjana.ilievska@fod.com.mk телефон/факс:
047 206 730
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување 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:
Електроматеријали за електромашинско одржување (повторена постапка)
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ДДП Магацин за репроматеријали на ФОД ДООЕЛ Новаци.
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 тендерската документација.
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис 31680000-6 - Електрични материјали
и додатоци
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Дел 1 - Контактори и биметали
2. Дел 2 - Осигурувачи
3. Дел 3 - Опрема за осветлување
4. Дел 4 - Гребенасти склопки и материјали за електро инсталација
5. Дел 5 - Материјали за електроинсталација
6. Дел 6 - Гранични прекинувачи
7. Дел 7 - Четкици
8. Дел 8 - Термостати и греачи
9. Дел 9 - Шамотни тули
10. Дел 10 - Гуртни и гумени амортизери
11. Дел 11 - Електронски компоненети и материјали
12. Дел 12 - Вентилатори
13. Дел 13 - Батерии
14. Дел 14 - Мерни иструменти
15. Дел 15 - Релиња
16. Дел 16 - Пумпи и стеги
17. Дел 17 - Компјутерски делови и мрежна опрема
II.9) Рамковна спогодба: Да
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи Не
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор
Времетраење на рамковната спогодба Период во години: 1
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Согласно со точка 9.2 од Тендерска документација,
потребно е да се достави Документ за регистрирана дејност и Тековна состојба.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
28.11.2019 год. 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
22.11.2019 год. 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019
год. 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 год. во 11:00 часот, место: Сала за
состаноци на ФОД ДООЕЛ Новаци.
V.5) Дополнителни информации
Дадени во Тендерска документација.
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
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Јавни набавки
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12219/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Битола
I.1.2) Адреса: бул. 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, адреса на е-пошта: natasad_bt@yahoo.com телефон/факс:
047/208325
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Изработка на ревизија на основен проект за дистрибутивна гасоводна мрежа и телекомуникациски
коридор со Л=10000м
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 400.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги 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 извршување на услугите, или локација на извршување на работите: општина 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:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
71300000-1 - Инженерски услуги
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најдобар однос меѓу цена и квалитет
Елементи
Бодови
Цена
- 90
Квалитет - потврда за изградена должина на ревидиран проект за дистрибутивна гасоводна мрежа која е изразена во километри (км)
- 10
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- документ за регистрирана дејност
- Лиценца А за ревизија
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор
- Доказ за релевантно осигурување за надомест при
професионален ризик:
- Важечка полиса од осигурителна компанија за одговорност од штета на трети лица од дејноста за период на важност на договорот
IV.2.4) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, 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 работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:
- Минимум 1 (еден) машински инженер, со овластување А за ревизија;
- Минимум 1 (еден) електро инженер со соодветно
А овластување за ревизија;
IV.2.5) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
- Да има имплементирано систем за менаџмент со
квалитет – MKS EN ISO 9001 или еквивалент
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Јавни набавки
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
28.11.2019 во 14:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
22.11.2019 во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019
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 28.11.2019 год. во 14:00 часот, место: Општина Битола
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12220/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ „Димитар Влахов“ – Струмица
I.1.2) Адреса: ул. „Гоце Делчев“ 17
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица – 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ѓорѓи Хаџи Тосев, адреса на
е-пошта:
dimitarvlahov@t-home.mk
телефон/факс:
034345298
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување 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:
Простории за механизација
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: С. Моноспитово
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:
Изградба на објект за сместување на земјоделски
производи и одржување на земјоделска механизација
со приклучна опрема
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 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: или се планира да
започне 2.12.2019 год. се планира да заврши 4.5.2020
год.
Период во месеци: 6 или 180 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Како правно или физичко лице регистрирано за дејност во врска со работи од предметот на јавната набавка.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
28.11.2019 год. 13:00 часот
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V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
22.11.2019 год. 15:30 часот.
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019
год. 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 год. во 13:00 часот, место: Струмица
V.5) Дополнителни информации во просториите на
СОУУД „Димитар Влахов“ – Струмица
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12222/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Дирекција за
заштита и спасување
I.1.2) Адреса: ул. „Васко Карангелески“ бр.8,
Скопје
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Љупчо Прескакулов, адреса
на е-пошта: Ljupco.Preskakulov@dzs.gov.mk телефон/
факс: 076475410
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на опрема за шумски пожари
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.118.644 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
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:
Со цел да се обезбеди современа опрема за гаснење
на шумски пожари со која ќе може квалитетно, брзо и
ефикасно да се одговори на шумските пожари, Дирекцијата за заштита и спасување има потреба од набавка
на стоките чии детални карактеристики се дадени во
тендерската документација.
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
35110000-8 - Противпожарна, спасувачка и безбедносна опрема

II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Грбна прскалка (250 парчиња)
2. Мултифункциски алатки за гаснење на шумски
пожари (100 парчиња)
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Економскиот оператор за да ја докаже способноста
за вршење на професионална дејност, треба да достави:
- Документ за регистрирана дејност - образец ДРД или
потврда за регистрирана дејност
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
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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 год. во 10:00 часот, место: ДЗС
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12244/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
I.1.2) Адреса: ул. „Аминта трети“ бр. 2
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Мајда Ристовска, адреса на
е-пошта: majda.ristovska@mzsv.gov.mk телефон/факс:
02 3134477
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Процена на ризик на работните места, мерење
на микроклиматските услови и обука на вработените во МЗШВ
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 25 Здравствени и социјални услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: МЗШВ во Скопје и Подрачните единици и Шумско полициски станици на МЗШВ низ 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:
Наведен во техничката спецификација и тендерската документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 71317200-5 - Услуги за здравствена
заштита и безбедност
90714600-1 - Услуги за контрола на безбедноста на
животната 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
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Не
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност 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 доказ дека припаѓа на
соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
- Решение за вршење на стручни работи од областа
на безбедност и здравје при работа, издадено од Министерството за труд и социјална политика на РСМ. Во
прилог на Решението да се достават и овластувања издадени од Министерство за труд и социјална политика
на РСМ за вршење на стручни работи за безбедноста
при работа за: Проценка на ризик, Концепт на изјава за
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безбедност, Изработка и спроведување на програми за
обука на вработени за безбедно извршување на работата, Периодични мерења на физички штетности и микроклиматски услови во работната средина.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство ул Амунта трети бр. 2 Скопје
V.5) Дополнителни информации
Наведени 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 ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
_____________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12225/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈКП Комуналец – Прилеп
I.1.2) Адреса: ул. „А. Македонски“ бр. 22 б
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп – 7500
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Славица Здравеска, адреса
на е-пошта: javnikomunalec@yahoo.com телефон/факс:
048428998
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување 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:
Сукцесивна набавка на стази и тепих
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 163.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈКП Комуналец Прилеп
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:
дадено е во тендерската документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
39530000-6 - Теписи, простирки за бришење и килими
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
ДРД Образец
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
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- мостри, опис и/или фотографии на производи кои
се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го
побара договорниот орган: да се достави мостри.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
28.11.2019 година, 12:00 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 год. во 12:00 часот, место: ЈКП Комуналец Прилеп
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12230/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУДГ„Росица“ – Ѓорче Петров, Скопје
I.1.2) Адреса: ул.„Исаија Мажовски“ бр.35
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Биљана Стефановска, адреса
на е-пошта: gradinkarosica@yahoo.com телефон/факс:
2035509
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување 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:
Детски играчки
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈОУДГ Росица Скпје
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
37000000-8 - Музички инструменти, 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: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
ДРД образец
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 економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го
побара договорниот орган:
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Доставување на мостри за ставките 1, 4, 6, 8, 12, 15
и 23 поединечно, на денот на јавното отварање до 12 часот, со соодветна декларација на производите
- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите
што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите:
- Доставување на валидни сертификати или потврди за безбедност и квалитет за употреба на играчки
од самиот производител на производот (ISO 9001:2015
или еквивалент и ISO 10002:2018 или еквивалент), или
извештаи издадени од надлежни тела за контрола за
квалитет со признаена компетентност.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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 год. во 11:00 часот, место: ул.
„Исаија Мажовски“ бр.35
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12234/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за
електронски комуникации
I.1.2) Адреса: Кеј Димитар Влахов бр.21
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Билјана Јовановска, aдреса
на е-пошта: biljana.jovanovska@aec.mk телефон/факс:
3289 224
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување 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:
Надградба на системи за клиентско-серверско работење и за електронска пошта на АЕК -Microsoft
Exchange 2016 (2019)
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.200.000 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Агенција за електронски комуникации, кеј Димитар Влахов бр.21 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: Даден во тендерска документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, 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: 30 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Не
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

14 ноември 2019

Бр. 236 - Стр. 31

Јавни набавки
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност 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 органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, 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 работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:
- Најмалку едно (1) вработено или ангажирано лице
кое поседува сертификат за администрација на
Microsoft Widnows Server и работа со Active Directory,
мин. за верзија 2016, со сертификат издаден од
Microsoft, со работно искуство од најмалку 5 години.
- Најмалку едно (1) вработено или ангажирано лице кое поседува сертификат за имплементација и/ или
администрација на Microsoft Exchange Server, мин. за
верзија 2016, со сертификат издаден од Microsoft, со работно искуство од најмалку 5 години.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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: 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 11:00 часот, место:
АЕК, кеј Димитар Влахов бр.21 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 ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12235/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАN
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Битола
I.1.2) Адреса: бул. 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, aдреса на е-пошта: natasad_bt@yahoo.com телефон/ факс:
047/208-325
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Надзор врз изградба и реконструкција на објекти
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 338.983,05 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги 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 извршување на услугите, или локација на извршување на работите: општина 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:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник: Шифра Опис: 71520000-9 - Услуги за надзор над
градење
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка:
1. Дел 1 – Електрична мрежа и улично осветление –
А категорија,
2. Дел 2 – Електрична мрежа и улично осветление –
Б категорија,
3. Дел 3 – Термоенергетска мрежа / термоенергетски постројки – Б категорија.
II.9) Рамковна спогодба: Да
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи Не
Рамковната спогодба ќе се склучи со повеќе економски оператори - со повторно прибирање понуди
Времетраење на рамковната спогодба Период во
месеци: 12
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најдобар однос меѓу цена и квалитет
Елементи
Бодови
Квалитет - потврди за извршени исти или слични услуги за последните три години
- 10
Цена
- 90
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
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IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- Документ за регистрирана дејност - Лиценца „А“
за надзор над изградбата на градби од прва категорија
за дел 1 - Лиценца „Б“ за надзор над изградбата на градби од втора категорија за делови: дел 2, дел 3
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- Со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, 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 работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:
- За дел 1: Минимум едно лице кое поседува Овластување А за надзор од област на електротехника издадено од КОАИ на РМ; - За дел 2: Минимум едно лице кое
поседува минимум Овластување Б за надзор од област
на електротехника издадено од КОАИ на РСМ;
- За дел 3: Минимум едно лице кое поседува минимум Овластување Б за надзор од област на машинство
издадено од КОАИ на РСМ.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 13:00 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 13:00 часот, место: Општина Битола
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 ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12237/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Македонска Каменица
I.1.2) Адреса: ул. „Каменица“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Македонска Каменица
- 2304
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Здравко Мирчев, адреса на епошта: opstina_kamenica@yahoo.com телефон/факс: 033
432-741
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на гориво за моторните возила во сопственост на Општина М. Каменица со безготовинско плаќање на бензиските пумпи за период од една
година
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Македонска Каменица и бензинските пумпи со
кои располага Економскиот опертатор во 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: Даден во тендерската документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 09000000-3 - Производи од нафта,
горива, електрична 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 или 365 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
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ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
-документ 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 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 техничката опрема, која давателот на
услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот: -Техничка можност за користење на безготовинско плаќање и
- Располагање, односно обезбедување на минимум
една бензиска пумпа во радиус од најмногу 10 километри од седиштето на договорниот орган.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
28.11.2019 година, 12:00 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 12:00 часот, место: Општина Македонска Каменица
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 ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12239/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за информатичко опшество и администрација
I.1.2) Адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Дејан Николовски, aдреса на
е-пошта: dejan.nikolovski@mioa.gov.mk телефон/факс:
02 3200 918
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Интернет конекција за потребите на центрите
Една Точка за Услуги
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: 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
72400000-4 - Интернет услуги
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
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ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност 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 доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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: 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 11:00 часот, место: Министерство за информатичко општество и администрација, адреса „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 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 ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12241/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Биро за јавни
набавки
I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ бр.12
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Аземина Учкан, адреса на епошта: azemina.uckan@bjn.gov.mk телефон / факс: //
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи - Економија и финансии
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на информатичка опрема
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Министерство за финансии-Биро за јавни набавки
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: 30213000-5 - Персонални компјутери
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 25.12.2020 година.
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Не
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДРД образец.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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: Биро
за јавни набавки
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 ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
___________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12245/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за правда
I.1.2) Адреса: ул. „Димитрие Чуповски“ бр.9

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Марина Миновска, адреса на
е-пошта: mminovska@mjustice.gov.mk телефон/факс:
023113190230
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Електрична енергија за потребите на Министерството за правда и подрачните одделенија
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
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 електрична енергија за потребите на Министерството за правда и подрачните одделенија
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 09310000-5 - Електрична 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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност 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 доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
- Економскиот оператор е должен да достави важечка лиценца за вршење на енергетска дејност трговија
или снабдување со електрична енергија издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна Македонија, како доказ за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно со закон кои се однесуваат на предметот на договорот.
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со опис на техничките услови и мерки кои економскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет како и со опис на своите капацитети за развој и истражување: - EIC код издаден од А.Д. МЕПСО – Скопје,
- Изјава за прифаќање на балансната одговорност.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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: 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 28.11.2019 година во 10:00 часот, место: Министерство за правда на ул.„Димитрие Чуповски“ број
9, 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 ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12246/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Центар
за јавно здравје Велес
I.1.2) Адреса: ул. „Лазо Осмаков“ бр.14
I.1.3) Град и поштенски код: Велес – 1400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Александар Грков, адреса на
е-пошта: agrkov@yahoo.com телефон/факс: 071/219-488
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување 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:
Тестови за идентификација и осетливост на микоплазми, brucela capt, roze bengal i Bag кеси
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес, со адреса на
ул. „Лазо Осмаков“ бр.14 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 поимник Шифра Опис 33696500-0 - Лабораториски реагенси
33694000-1 - Дијагностички агенси
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Teст за идентификација на Mycoplasma и/или
Ureaplasma
2. Розе Бенгал Тест – BAB (Brucella antigenic
suspension)
3. Single step имуноврзувачки тест за докажување и
квантифицирање на вкупни анти Бруцела антитела, во
одминат стадиум на инфекцијата
4. Тестови за докажување на присуство на
Mycoplasma во брис од цервикс, уретра и урина (Лотот
е не делив)
5. BAG кеси еквивалентни на BAG миксер-мелница за храна (Лотот е не делив) Стерилни кеси за хомогенизација со страничен филтер и со волумен од 400 ml
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 28.11.2019 година,
се планира да заврши 28.11.2020 година
Период во месеци: 12 или 365 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
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III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ
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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДРД образец
издаден од овластена институција.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
28.11.2019 година, 12:00 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 12:00 часот, место: ЈЗУ
Центар за јавно здравје Велес, со адреса на ул. „Лазо
Осмаков“ бр.14 Велес

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 ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
____________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12248/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Водовод и
канализација – Скопје
I.1.2) Адреса: ул. „Лазар Личеноски“ бр. 9 Скопје
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Александар Николоски, адреса
на
е-пошта:
aleksandar.nikoloski@vodovodskopje.com.mk телефон/факс: 02/3062901
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски
друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Хемикалии, реагенси, микробиолошки подлоги,
лабораториски инвентар, друг потрошен и резервен
материјал
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
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: Хемикалии,реагенси, микробиолошки
подлоги, лабораториски инвентар, друг потрошен и резервен материјал (во делот за листа 6 Потрошен материјал апликативен за Љуанти-Траѕ Сеалер ПЛУС или еквивалент од Поедноставената отворена постапка
02695-2019) – по спецификација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 24000000-4 - Хемиски производи
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
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III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност 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 доказ дека припаѓа на
соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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: 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 13:00 часот, место: ЈП
Водовод и канализација Скопје, ул.„Лазар Личеновски“ бр.9, 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 ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
___________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12251/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Центар
за јавно здравје Велес
I.1.2) Адреса: ул. „Лазо Осмаков“ бр.14
I.1.3) Град и поштенски код: Велес – 1400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Александар Грков, адреса на
е-пошта: agrkov@yahoo.com телефон/факс: 071219488/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување 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:
Дискови со антибиотици, тестови за одредување
на антитела на AST, CRP, RF, КЕСИ ЗА АНАЕРОБИ, СУВА ПОДЛОГА MAC- CONCE BROTH
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес, со адреса на
ул. „Лазо Осмаков“ бр.14 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 поимник. Шифра Опис 33690000-3 - Различни медицински
производи
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. BACITRACIN
2. Nalidixic acid
3. CEFEPIME
4. CEFOXITIN
5. CEFUROKSIME
6. CEFTRIAXONE
7. METRONIDAZOLE
8. TETRACYCLINE
9. OFLOXACIN
10. CHLORAMPHENICOL
11. CIPROFLOXACIN
12. PIPERACILLIN / TAZOBACTAM
13. CLINDAMYCIN
14. CLARITRHOMYCIN
15. AMIKACIN
16. AMOXICILIN /CLAVULANIC ACID
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17. IMIPENEM
18. NEOMICIN
19. NORFLOXACIN
20. OPTOCHIN
21. ERYTROMYCIN
22. TRIMETHOPRIM + SULFAMETHOXAZOLE
23. OXACILLIN
24. AZITHROMYCIN
25. VANCOMYCIN
26. CEFIXIME
27. CEFOTAXIME
28. CEFPODOXIME
29. CEFADROXIL
30. CEFTAZIDIME
31. GENTAMICIN
32. PENICILLIN G
33. NITROFURANTOIN
34. RIFAMPICIN 50 µG
35. AMPICILLIN
36. FUSIDINSKA KISELINA
37. PEFLOXACIN
38. LINCOMYCIN
39. VANCOMYCIN
40. ERTAPENEM
41. MEROPENEM
42. LINEZOLID
43. МОXIFLOXACIN
44. CEFTIBUTEM
45. RIFAMPICIN 5 µG
46. METRONIDAZOLE
47. STREPTOMICIN
48. TOBRAMYCIN
49. MUPIROCIN
50. COLISTIN
51. Teст за квантитативно одредување на CRP за
апарат Mispa i3 или еквивалент
52. Тест за квантитативно одредување на ASO за
апарат Mispa i3 или еквивалент
53. Тест за квантитативно одредување на RF за апарат Mispa i3 или еквивалент
54. Тест за чистење на иглата за примероци за апарат Mispa i3 или еквивалент
55. Контрола за тестовите RF,CRP,ASO за апарат
Mispa i3 или еквивалент
56. КЕСИ ЗА АНАЕРОБИ (пакување од 10 кеси)
57. СУВА ПОДЛОГА MAC- CONCE BROTH
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 2.12.2020 година
Период во месеци: 12 или 365 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДРД образец
издаден од овластена институција.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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: 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 13:00 часот, место: ЈЗУ
Центар за јавно здравје Велес, со адреса на ул. „Лазо
Осмаков“ бр.14 Велес
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 ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
_________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12255/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
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Јавни набавки
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈКП Водовод
Битола
I.1.2) Адреса: ул. „Климент Охридски“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Елица Илиевска, адреса на епошта: javninabavki@vodovodbt.mk телефон/факс: 227448
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување 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:
Канцелариски мебел
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: 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: во тендерската документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 39000000-2 - Мебел (вклучувајќи
канцелариски мебел), покуќнина, домашни уреди (со
исклучок на осветлување) и производи за чистење
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Канцелариски мебел
2. Работни столици
3. Работни гардероби
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Понудувачот
треба да достави со својата понуда документ 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 или доказ
дека припаѓа на соодветно професионално здружение
согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
28.11.2019 година, 12:00 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 12:00 часот, место: Битола ул. „Климент Охридски“ б. б.
V.5) Дополнителни информации
На тел.047/227448 локал 124
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12262/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган

14 ноември 2019

Бр. 236 - Стр. 41

Јавни набавки
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје
I.1.2) Адреса: ул.„Јордан Мијалков“ бр. 50 б
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Влатко Китановски, адреса
на е-пошта: mz.infra.nabavno@mzi.mk телефон/факс:
02/2449630
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување 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:
Одржување на ИП телефонија и ИТ мрежа
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: дадено во тендерската документација
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 тендерската документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 50300000-8 - Поправка, одржување
и сродни услуги поврзани со персонални компјутери,
канцелариска опрема, телекомуникациска и аудио-визуелна опрема
50334110-9 - Услуги за одржување на телефонски
мрежи
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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДРД
IV.2.3) 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 понуда:
- Понудувачот треба да има вработено/ангажирано
соодветен технички персонал за извршување на услугата, и тоа:
- минимум 2 вработени/ангажирани инженери со
CCNP Routing and Switching сертификати за Cisco или
еквивалентни,
- минимум 1 вработен/ангажиран инженер со NSE7
сертификат за Fortinet Certificate или еквивалентен,
- минимум 1 вработен/ангажиран инженер со CCIE
Routing and Switching сертификат за Cisco или еквивалентен.
IV.2.4) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет: - Копија од валиден сертификат МКС ISO/IEC 20000-1:2013, ISO/IEC
20000-1:2011; ISO/IEC 20000-1:2011 Информациска технологија – Управување со услуги
- Дел 1: Барања за систем за управување со услуги
или еквивалентен сертификат издаден од сертифицирано тело.
- Копија од валиден сертификат МКС ISO
22301:2013, ISO 22301:2012 Општествена безбедност
- Деловна непрекинливост на системите за менаџмент
со квалитет – Барања издаден од сертифицирано тело.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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
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Јавни набавки
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 13.12.2019 год. во 11:00 часот, место: Дирекцијата на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје, ул. „Јордан Мијалков“ број 50 б, 1000
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 ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
____________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12263/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна Општинска установа - Детска градинка ,,11 Октомври“
I.1.2) Адреса: бул. Втора македонска ударна бригада б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Катерина Јовановиќ, aдреса
на е-пошта: katerinajovanovic38@gmail.com телефон/
факс: 078/273-688
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување 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:
Прехрабени производи
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: 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 поимник, Шифра Опис
15000000-8 - Прехранбени производи, пијалаци,
тутун и сродни производи
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Леб и бели печива
2. Месо и преработки од месо
3. Јајца
4. Млеко и млечни производи
5. Овошје и зеленчук
6. Колонијални производи

7. Какао и производи од какао
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 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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- документ за регистрирана дејност (ДРД образец)
како 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
прописите на земјата каде што е регистриран.
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:
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- Листа на главни испораки на понудувачите извршени во последните 3 години, со вредности, датуми,
купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на потврди за извршени испораки издадени од примателите или, доколку такви потврди не можат да обезбедат од причини вон контрола
на ЕО, само со негова изјава и договор за извршени услуги,
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, 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 работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:
- Изјава за ангажиран технички персонал со минимум 2 (две) лица, со соодветна стручна подготовка утврдена во член 2 став 2 од Правилникот за поблиските
барања по однос на стручната подготовеност и основните знаења за безбедност на храната („Сл. весник на
РМ“ бр.5/2013) или со Потврда за стекнати основни знаења за безбедност на храната, согласно со член 11 од
Правилникот за поблиските барања по однос на стручната подготовеност и основните знаења за безбедност
на храната („Сл. весник на РМ“ бр.5/2013) без оглед дали тие се вработени кај економскиот оператор или не.
- со наведување на мерките за управување со животната средина кои економскиот оператор ќе може да ги
користи во извршувањето на договорот:
- Имплементиран ISO 14001:2015 стандард за Спецификација бр.5 – Зеленчук и овошје и Спецификација
бр.6 – Колонијални производи од тендерската документација
- мостри, опис и/или фотографии на производи кои
се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го
побара договорниот орган:
МОСТРИ на производи кои се предмет на испорака,а чија веродостојност економскиот оператот е должен да ја потврди доколку тоа го побара Комисијата за
јавна набавка.
IV.2.4) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет: Сертификат за
имплементиран ISO 9001:2015 стандард или други еквивалентни докази доколку од причини кои не може да
му се припишат како пропуст, економскиот оператор
не можел во рокот за доставување на понудата/пријавата за учество да го добие бараниот сертификат, под услов да докаже дека предложените мерки за обезбедување квалитет ги исполнуваат бараните стандарди за системи на квалитет.
- Стандарди за управување со животна средина:
- Имплементиран ISO 14001:2015 стандард за Спецификација бр.5 – Зеленчук и овошје и Спецификација
бр.6 – Колонијални производи од тендерската документација 2.7.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на стандардите од потточка 2.7.1 со доставување на:
- Сертификат за имплементиран ISO 14001:2015
стандард или други еквивалентни докази доколку од
причини кои не може да му се припишат како пропуст,
економскиот оператор не можел во рокот за доставување на понудата/пријавата за учество да го добие бараниот сертификат, под услов да докаже дека предложените мерки за обезбедување квалитет ги исполнуваат
бараните стандарди за системи на квалитет.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
13.12.2019 година, 9:00 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: 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 13.12.2019 год. во 9:00 часот, место: Скопје
V.5) Дополнителни информации
На горенаведена адреса
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
___________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12265/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно претпријатие за државни патишта
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: Жаклина Стефановска-Богдановска, адреса на е-пошта: zaklinab@roads.org.mk телефон/факс: 02/3118-044
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување 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:
Градежно санациски работи на мост бр.4 на
Р2344 (Чашка-Лисиче)
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: мост бр.4 на Р2344 (Чашка-Лисиче)
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 тендерската документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, 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: 32
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
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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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Да [2.00%]
IV.1.2) Изјава за сериозност: Не
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- Лиценца A за Изведувач за изведување на градби од
прва категорија во согласност со важечкиот Закон за градење („Сл. весник на РМ“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11,
54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14,
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,
226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18 и 64/18),
или за Странските Економски оператори Потврда издадена од органот надлежен за вршење на работи од областа
на уредување на просторот согласно член 42 од Законот
за градење („Сл. весник на РМ“ бр.130/09, 124/10, 18/11,
36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13,
27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15,
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18 и
64/18), важи за секој од членовите на групата доколку поднесат понуда како група на економски оператори (ЈВ). Начинот на докажување е наведен во тендерската документација.
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор
- Извештај за билансот на состојба издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба,
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во

случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран:
- Вкупен приход од 20.000.000,00 денари во последните три години (збирно за 2016, 2017 и 2018 година).
Начинот на докажување е наведен во тендерската документација.
IV.2.4) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, 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 работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:
I. Раководител на Работите - Главен инженер (1
дипл. градежен инженер), со Овластување А за инженер за изведба од градежништво, треба да има најмалку
7 (седум) години работно искуство во градежништво и
најмалку 3 (три) години искуство на слични проекти и
тоа при изградба, санација или реконструкција на објекти на државни патишта (мостови, пропусти, надвозници, подвозници, потпатници, надпатници, вијадукти
или клучки) наменети за движење на моторни возила.
Начинот на докажување е наведен во тендерската документација.
- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:
(i) Финишер за вградување на асфалт со можност за
асфалтирање (вградување на асфалт) со ширина на пегла од минимум 6м без подолжен спој (бр.1); (ii) Машинa за гребење на асфалт (бр.1); (iii) Средства за набивање и валирање и тоа бр. 2 челични вибро валјаци и
бр.2 гумени валјаци (iv) Транспортни средства – камиони со носивост од по минимум 10 тони (бр.2); (v) Миксери за транспорт на бетон со капацитет не помал од
5м3 (ком.2); (vi) Бетонска пумпа со капацитет не помал
од 40 м3/час (ком.1); Начинот на докажување е наведен
во тендерската документација.
- со листа на работи извршени во последните пет години, со приложување потврда за задоволителна изведба на најважните работи. Со цел да се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договорниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе предвид доказите за
изведени работи пред повеќе од пет години, што го наведува во тендерската документација:
- Доколку економскиот оператор има намера одредени елементи од договорот да ги отстапи на Подизведувач, потребно е да се достави известување за истото. Најмалку една извршена работа за изградба, санација
или реконструкција на објекти на државни патишта
(мостови, пропусти, надвозници, подвозници, потпатници, надпатници, вијадукти или клучки) наменети за
движење на моторни возила во последните 5 (пет) години (сметано од денот на објавување на тендерот), со
вредност од најмалку 3.000.000,00 денари (со ДДВ). Начинот на докажување е наведен во тендерската документација.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
23.1.2020 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
15.1.2020 година, 15:30 часот
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V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 17.1.2020
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 23.1.2020 година во 11:00 часот, место: Јавно
претпријатие за државни патишта
V.5) Дополнителни информации
Тендерската документација се презема преку ЕСЈН.
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
____________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12266/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈАВНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ - ОХРИД
I.1.2) Адреса: булевар Туристичка б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Охрид – 6000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ристе Мишев, aдреса на епошта: biljaniniizvori@gmail.com телефон/факс: 046
231 535
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1
алинеја б) од Законот - Спорт и култура
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Изработка, транспорт и монтажа на столбови со
поставување на лед рефлектори
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.779.662 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Охрид
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 тендерска документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 45000000-7 - Градежни работи
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. изработка, транспорт и монтажа на столбови
2. лед рефлектори за осветлување на спортски терени
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
ДРД оразецот во РС Македонија го издава ЦР на
РСМакедонија
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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:
Охрид
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V.5) Дополнителни информации наведено во тендерска документација
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12267/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа
болница Струмица
I.1.2) Адреса: Малдинска 2
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица – 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Глигор Поцков, aдреса на епошта:
gligor.pockov@gmail.com
телефон/факс:
070/374-404
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување 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:
Реагенси, тестови и потрошен материјал - лабораторија
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ Општа болница Струмица-болничка аптека
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 33696500-0 - Лабораториски реагенси
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Мануелен аглутинациски семиквантитативен брз
тест за одредување на Антистрептолизин О со позитивна и негативна контрола со вклучена плочка тест 500
2. Мануелен аглутинациски семиквантитативен брз
тест за одредување на Антистрептолизин О со позитивна и негативна контрола без плочка тест 1200
3. Мануелен аглутинациски семиквантитативен брз
тест за одредување на Ц-реактивен протеин со позитивна и негативна контрола без плочка тест 3500
4. Мануелен аглутинациски семиквантитативен брз
тест за одредување на Реума фактор со позитивна и негативна контрола со вклучена плочка тест 500
5. Мануелен аглутинациски семиквантитативен брз
тест за одредување на Реума фактор со позитивна и негативна контрола без плочка тест 1200

6. Мануелен имунохроматографски семиквантитативен брз тест за одредување на туберкулоза (anti TBCrapid test )
7. Мануелен имунохроматографски семиквантитативен брз тест за одредување на HCG (Human Chorionic
Gonadotropin)
8. Мануелен имунохроматографски семиквантитативен тест за одредување на Benzedin
9. Мануелен имунохроматографски брзи тестови за
одредување на Хепатитис Ц вирус (anti HCV- rapid test)
10. Мануелен имунохроматографски брзи тестови
за одредување на Хепатитис Б вирус (HbsAg- rapid test)
11. Мануелен имунохроматографски брзи тестови
за одредување на ХИВ вирус (HIV- rapid test)
12. Methanol puriss.p.a. ACS reagent, reag. ISO,
reag.Ph.Eur ≥99,8% (GC)
13. Троделен пластичен шприц 1cm3 без игла
14. Нестерилни пластични чашки за урина со капаче минимум 90ml
15. Реагенс за дилуција апликативен на хематолошки анализатор со петделна диференцијација на леукоцити Sysmex XN- 330 или еквивалент
16. Реагенс без цијанид за одредување хемоголбин
апликативен на хематолошки анализатор со петделна
диференцијација на леукоцити Sysmex XN- 330 или еквивалент
17. Реагенс за лизирање апликативен на хематолошки анализатор со петделна диференцијација на леукоцити Sysmex XN- 330 или еквивалент
18. Реагенс за флуоресецентно боење на леукоцити
со цел одредување на 5-делна диференцијација апликативен на хематолошки анализатор со петделна диференцијација на леукоцити Sysmex XN- 330 или еквивалент
19. Алкален детергент за чистење апликативен на
хематолошки анализатор со петделна диференцијација
на леукоцити Sysmex XN- 330 или еквивалент
20. Контрола крв нормално ниво (за минимум параметри RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD,
RDW-CV, MicroR, MacroR, PLT, PDW, PCT, MPV, PLCR, WBC-C, WBC-D, NEUT (%,#), LYMPH (%,#),
MONO (%,#), EO (%,#), BASO(%,#), IG (%,#)) апликативна на хематолошки анализатор со петделна диференцијација на леукоцити Sysmex XN- 330 или еквивалент
21. Тестови за одредување Хепатитис А имуноглобулин М (анти HAV IgM) апликаивен на mini VIDAS
или еквивалент
22. Тестови за одредување OH-hidroxy Vitamin D апликаивен на mini VIDAS или еквивалент
23. Нестерилни наставци од 200-1000 микролитер
24. Нестерилни наставци од 5-200 микролитри
25. Стерилна вакум епрувета, за серум со постојан
вакум кој ќе повлече минимум 6 мл. крв, со капаче чиј
надворешен дел е пластичен, а внатрешниот дел е гумен и лесно се пробива со иглата
26. Стерилна вакум епрувета од стакло за седиментација на еритроцити со постојан вакум со натриум
цитрат, со капаче од гума која лесно се пробива со иглата
27. Стерилна вакум епрувета од материјал ПЕТ, за
крвна слика со постојан вакум кој ќе повлече минимум
3 мл крв со капаче чии надворешен дел е пластичен ,а
внатрешниот дел е гумен и лесно се пробива со игла,обложена одвнатре со сув K2EDTA
28. Стерилна вакум епрувета за хемостаза со постојан вакум кој ќе повлече минимум 2,4 мл крв и капаче чиј надворешен дел е пластичен, а внатрешниот дел
е гумен и лесно се пробива со иглата
29. Стерилна вакум епрувета за еднократна употреба со литиум хепарин од 4 мл, 13x75 mm
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30. Стерилна игла за вакум епрувета за еднократна
употреба 21 G (0.8х25мм) со вистинска комора не пократка од 1.8см за визуелизација на влезот во крвен сад
31. Едноделен ситем со вградена лопатка за капиларна крв обложен од внатрешноста со К-EDTA
32. Автоматски ланцети
33. Тест траки за урина со минимум 11 параметри леукоцити, нитрити, уробилиноген, протеини, киселост, еритроцити, специфична тежина, кетони, билирубин, глукоза, аскорбинска киселина
34. Алерголошки панел 1 со минимум 20 респираторни и нутритивни алергени (dermatophagoides
pteronissinus, dermatophagoides farinaе, евла, бреза,
леска, мешани треви, 'рж, пелин, тегавец, мачка, коњ,
куче, alternaria аlternata, белка од јајце, млеко, кикирики, моркови, пченично брашно, соини зрна).
Immuno-blot метода. Секој панел да содржи минимум 5
стандарди калибрирани според WHO IRP 75/502 за IgЕ,
или еквивалент, што овозможува добивање вистински
квантитативен резултат, апликативен на RIDA qLine
Allergy System или еквивалент
35. Алерголошки панел 2 со минимум 20 респираторни алергени (dermatophagoides pteronissinus,
dermatophagoides farinaе, евла, бреза, леска, даб, мешани треви, 'рж, пелин, тегавец, мачка, коњ, куче, морско
прасе, хрчак, зајак, penicilium notatum, cladosporum
herbarum, aspergillus fumugatus, alternaria аlternata).
Immuno-blot метода. Секој панел да содржи најмалку 5
стандарди калибрирани според WHO IRP 75/502 за IgЕ
или еквивалент, што овозможува добивање вистински
квантитативен резултат, апликативен на RIDA qLine
Allergy System или еквивалент
36. Алерголошки панел 3 со минимум 20 нутритивни алергении (лешници, кикирики, ореви, бадеми,
млеко, белка од јајце, жолчка од јајце, казеин, компири,
целер, моркови, домати, бакалар, морски рак, портокали, јаболка, пченично брашно, ржано брашно, сусам,
соини зрна). Immuno-blot метода. Секој панел да содржи најмалку 5 стандарди калибрирани според WHO
IRP 75/502 за IgЕ или еквивалент, што овозможува добивање вистински квантитативен резултат, апликативен на RIDA qLine Allergy System или еквивалент
37. Алерголошки панел 4 со минимум 20 респираторни
и
нутритивни
педијатриски
алергени
(dermatophagoides
pteronissinus,
dermatophagoides
farinaе, бреза, мешани треви, мачка, куче, Alternaria
аlternata, млеко, а-lactoalbumin, b-lactoglobulin, казеин,
белка од јајце, жолчка од јајце, говедски серум албумин, соја, моркови, компири, пченично брашно, лешници, кикирики). Immuno-blot метода. Секој панел да
содржи минимум 5 стандарди калибрирани според
WHO IRP 75/502 за IgЕ, или еквивалент, што овозможува добивање вистински квантитативен резултат, апликативен на RIDA qLine Allergy System или еквивалент
38. Алерголошки панел 3TR со со минимум 20 нутритивни алергени карактеристични за нашето поднебје
(млеко, белка од јајце, домати, лешници, кикирики,
риба/морски плодови, пилешко месо, месо, сусам, какао, казеин, глутен, жолчка од јајце, праска, банана, јагоди, цреши, компири, грашок, портокали). Immunoblot метода. Секој панел да содржи минимум 5 стандарди калибрирани според WHO 75/502 за IgЕ, или еквивалент, што овозможува добивање вистински квантитативен резултат, апликативен на RIDA qLine Allergy
System или еквивалент
39. Алерголошки панел 1HVEN минимум 20 респираторни алергени и веноми, карактеристични за нашето поднебје (мачка, коњ, крава, куче, гуска, патка, домашна прашина, златица, бршлен, ран полен од дрво,
доцен полен од дрво, багрем, овес, пченица, латекс, сончоглед, убод од пчела, убод од оса, бубашваба, мравја

киселина). Immuno-blot метода. Секој панел да содржи
минимум 5 стандарди калибрирани според WHO IRP
75/502 за IgЕ, или еквивалент, што овозможува добивање вистински квантитативен резултат, апликативен на
RIDA qLine Allergy System или еквивалент
40. Кит за контрола на квалитет со мембрани на кои
се аплицирани бандови, со различен интензитет на обоеноста, апликативен на RIDA qLine Allergy System или
еквивалент.
41. CCD-Инхибитор реагенс за алерголошки панели
со минимум 20 алергени и минимум 5 стандарди калибрирани според WHO IRP 75/502 за IgE или еквивалент, апликативен на Rida qLine Allergy System или еквивалент
42. Тестови за одредување на Тропонин (Troponin)
апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000
или еквивалент
43. Тестови за одредување на Д-Димери (D-Dimeri)
апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000
или еквивалент
44. Субстрат (ензимски амплификатор – фосфатен
естер на адамантин диоксетан во аминометилпропанол
со поливинилбензилтрибутилфосфониум хлорид) апликативен на имунолошки анализатор Immulite2000 или
еквивалент
45. Средство за миење на апаратот (фосфат пуферски раствор, со концентрација < 0.9%) апликативно на
имунолошки анализатор Immulite2000 или еквивалент
46. Средство за перење на апаратот (раствор на натриум хипохлорит со концентрација < 4.4%) апликативно на имунолошки анализатор Immulite2000 или еквивалент
47. Тестови за одредување на Феритин (Ferritin) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000
или еквивалент
48. Тестови за одредување на антитела (имуноглобулин М) против Епштајн Баров вирус (EBV IgM) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
49. Тестови за одредување на хепатититс Б (HBsAg)
апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000
или еквивалент
50. Тестови за одредување на конфирмација за присуство на хепатитис Б (HBsAg confirmate) апликативен
на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
51. Тестови за одредување на антитела против хепаптитис Б (Anti HBs) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
52. Тестови за одредување на антитела (имуноглобулин М) против хепатитис Б (Anti HBc IgM) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
53. Тестови за одредување на имуноглобулин М
против токсоплазма гондии (Toxoplasma IgM) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
54. Тестови за одредување на хеликобактер пилори
(Helicobacter Pylori) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
55. Тестови за одредување на фоликулостимулирачки хормон (FSH) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
56. Тестови за одредување на лутеинизирачки
хормон (LH) апликативен на имунолошки анализатор
Immulite 2000 или еквивалент
57. Тестови за одредување на естрадиол (Estradiol)
апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000
или еквивалент
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58. Тестови за одредување на пролактин (Prolactin)
апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000
или еквивалент
59. Тестови за одредување на прогестерон
(Progesterone) апликативен на имунолошки анализатор
Immulite 2000 или еквивалент
60. Тестови за одредување на тестостерон
(Testosterone) апликативен на имунолошки анализатор
Immulite 2000 или еквивалент
61. Тестови за одредување на хуман хорионски гонадотропин (HCG) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
62. Тестови за одредување на тотален тироксин
(Total T4) апликативен на имунолошки анализатор
Immulite 2000 или еквивалент
63. Тестови за одредување на слободен тироксин
(Free T4) апликативен на имунолошки анализатор
Immulite 2000 или еквивалент
64. Тестови за одредување на тироид стимулирачки
хормон (TSH) апликативен на имунолошки анализатор
Immulite 2000 или еквивалент
65. Тестови за одредување на антитела против тироидна пероксидаза (Anti TPO) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
66. Тестови за одредување на алфа фето протеин
(AFP) апликативен на имунолошки анализатор
Immulite 2000 или еквивалент
67. Тестови за одредување на карциноембриотичен
антиген (CEA) апликативен на имунолошки анализатор
Immulite 2000 или еквивалент
68. Тестови за одредување на туморски маркер за
града (CA- 15-3) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
69. Тестови за одредување на туморски маркер за
гастроинтестинален тракт (CA 19-9) апликативен на
имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
70. Тестови за одредување на туморски маркер за
овариуми (CA 125) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
71. Тестови за одредување на простата специфичен
антиген (PSA) апликативен на имунолошки анализатор
Immulite 2000 или еквивалент
72. Реакциони кивети, (пластични 30x10mm, со волумен од минимум 350 µl) апликативни на имунолошки анализатор Immulite2000 или еквивалент
73. Контрола за Срцеви маркери минимум (Тропонин) апликативен на имунолошки анализатор имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
74. Контрола за Туморски маркери, минимум (АFP,
CEA, CA 19-9, CA 125, CA 15-3) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
75. Контрола за хормони минимум (ТSH, FSH, LH,
Estradiol, Prolaktin) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
76. Контрола за антитела против тироидна пероксидаза (Anti TPO) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
77. Тестови за одредување на тироид стимулирачки
имуноглобулин (TSI) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
78. Тестови за одредување на слободен бета хуман
хорионски гонадотропин (Free Beta HCG) апликативен
на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
79. Тестови за одредување на бременост асоциран
плазма протеин А (Papp-A) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
80. Контрола за Д-Димер (D-Dimer) апликативен на
имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент

81. Контрола за слободен бета хуман хорионски гонадотропин (Free Beta HCG) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
82. Контрола за бременост асоциран плазма протеин А (Papp-A) апликативен на имунолошки анализатор
Immulite 2000 или еквивалент
83. Тестови за одредување на Остеокалцин
(Osteocalcin) апликативен на имунолошки анализатор
Immulite 2000 или еквивалент
84. Тестови за одредување на дехидро епи андростендион сулфат (DHEA SO4) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
85. Тестови за одредување на албумин (Albumin) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000
или еквивалент
86. Контрола за Остеокалцин (Osteocalcin) апликативен на имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
87. Контрола за албумин (Albumin) апликативен на
имунолошки анализатор Immulite 2000 или еквивалент
88. Реагенс за одредување на Аспартат аминотрансфераза апликативен на биохемиски анализатор биохемиски анализатор биохемиски анализатор Dimension
RxL MAX или еквивалент
89. Реагенс за одредување на Аланин аминотрансфераза апликативен на биохемиски анализатор биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
или еквивалент
90. Реагенс за одредување на Уреа апликативен на
биохемиски анализатор Dimension RxL MAX апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX
или еквивалент
91. Реагенс за одредување на Креатинин апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX
или еквивалент
92. Реагенс за одредување на Глукоза апликативен
на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
93. Реагенс за одредување на Алкална фосфатаза апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL
MAX или еквивалент
94. Реагенс за одредување на Амилаза апликативен
на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
95. Реагенс за одредување на Албумин апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX
или еквивалент
96. Реагенс за одредување на Креатин киназа апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL
MAX или еквивалент
97. Реагенс за одредување на Креатин-киназа МБ
изоензимапликативен на биохемиски анализатор
Dimension RxL MAX или еквивалент
98. Реагенс за одредување на Лактат дехидрогеназа апликативен на биохемиски анализатор Dimension
RxL MAX или еквивалент
99. Реагенс за одредување на Тотален билирубин
апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL
MAX или еквивалент
100. Реагенс за одредување на Директен билирубин
апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL
MAX или еквивалент
101. Реагенс за одредување на Тотални протеини
апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL
MAX или еквивалент
102. Реагенс за одредување на Триглицериди апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL
MAX или еквивалент
103. Реагенс за одредување на Холестерол апликати-
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вен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX
или еквивалент
104. Реагенс за одредување на Липопротеин со висока густина апликативен на биохемиски анализатор
Dimension RxL MAX или еквивалент
105. Реагенс за одредување на Калциум апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX
или еквивалент
106. Реагенс за одредување на Фосфор апликативен
на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
107. Реагенс за одредување на Железо апликативен
на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
108. Реагенс за одредување на Вкупен капацитет на
врзување на Железо апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
109. Реагенс за одредување на Мокрачна киселина
апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL
MAX или еквивалент
110. Реагенс за одредување на Литиум апликативен
на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
111. Реагенс за одредување на Гликолизиран Хемоглобин апликативен на биохемиски анализатор
Dimension RxL MAX или еквивалент
112. Реагенс за одредување на Вкупни протеини во
урина апликативен на биохемиски анализатор
Dimension RxL MAX или еквивалент
113. Реагенс за одредување на Магнезиум апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX
или еквивалент
114. Реагенс за одредување на Ц- реактивен протеин апликативен на биохемиски анализатор Dimension
RxL MAX или еквивалент
115. Реагенс за одредување на Гама глутамил трансаминаза апликативен на биохемиски анализатор
Dimension RxL MAX или еквивалент
116. Реагенс за одредување на Антистрптолизин апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL
MAX или еквивалент
117. Реагенс за одредување на Реума Фактор апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX
или еквивалент
118. Реагенс за изработка на калибрациона крива на
најмалку Липопротеин со висока густина апликативен
на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
119. Реагенс за изработка на калибрациона крива нa
најмалку Албумини и тотални протеини апликативен
на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
120. Реагенс за изработка на калибрациона крива на
најмалку Тотален и директен билирубин апликативен
на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
121. Реагенс за изработка на калибрациона крива на
најмалку Уреа, Креатинин, Калциум, Лактати, Глукоза
и мокрачна киселина апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
122. Реагенс за изработка на калибрациона крива на
најмалку Магнезиум, Фосфор и Триглицериди апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX
или еквивалент
123. Реагенс за изработка на калибрациона крива на
најмалку Холестерол апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
124. Реагенс за изработка на калибрациона крива на
најмалку креатин киназа и Креатин-киназа МБ изоен-

зим апликативен на биохемиски анализатор Dimension
RxL MAX или еквивалент
125. Реагенс за изработка на калибрациона крива на
најмалку Железо апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
126. Реагенс за изработка на калибрациона крива на
најмалку Литиум апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
127. Реагенс за изработка на калибрациона крива на
најмалку Амилаза, АСТ и ГГТ апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
128. Реагенс за изработка на калибрациона крива на
најмалку Ц-Реактивен протеин апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
129. Реагенс за изработка на калибрациона крива на
најмалку Вкупни протеини во урина апликативен на
биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
130. Реагенс за изработка на калибрациона крива на
најмалку Лактат дехидрогеназа апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
131. Реагенс за изработка на калибрациона крива на
најмалку АЛТ апликативен на биохемиски анализатор
Dimension RxL MAX или еквивалент
132. Реагенс за изработка на калибрациона крива на
најмалку АЛП апликативен на биохемиски анализатор
Dimension RxL MAX или еквивалент
133. Реагенс за изработка на калибрациона крива на
најмалку Вкупен капацитет за врзување на железо, апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL
MAX или еквивалент
134. Реагенс за изработка на калибрациона крива на
најмалку Антистрептолизин апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
135. Реагенс за изработка на калибрациона крива на
најмалку Реума фактор апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
136. Празни носачи за внес на реагенс во системот
апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL
MAX или еквивалент
137. Пластичен филм за изработка на минимум
12.000 реакциони киветки апликативни на биохемиски
анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
138. Пластични чашки за примероци со максимум1,5ml апликативни на биохемиски анализатор
Dimension RxL MAX или еквивалент
139. Дијафрагм аапликативна на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
140. Реагенс за проверка на исправноста на целиот
систем апликативен на биохемиски анализатор
Dimension RxL MAX или еквивалент
141. Лиофилизиран контролен серум за биохемиски
анализи - прво ниво со вредности апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
142. Лиофилизиран контролен серум за биохемиски
анализи - второ ниво со вредности апликативен на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
143. Подготвен течен контролен серум за имунолошки анализи - прво ниво со вредности апликативен
на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
144. Подготвен течен контролен серум за имунолошки анализи - второ ниво со вредности апликативен
на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
145. Подготвен течен контролен серум за гликолизиран хемоглобин-прво ниво со вредности апликативен
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на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
146. Подготвен течен контролен серум за гликолизиран хемоглобин-второ ниво со вредности апликативен
на биохемиски анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
147. Подготвен течен контролен серум за ЦКМБ прво ниво со вредности апликативен на биохемиски
анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
148. Подготвен течен контролен серум за ЦКМБ второ ниво со вредности апликативен на биохемиски
анализатор Dimension RxL MAX или еквивалент
149. Картриџ со сет од реагенси, апликативен на гасен анализатор RAPID POINT500, или еквивалент
150. Картриџ за перење и отпад, апликативен на гасен анализатор RAPID POINT500, или еквивалент
151. Картриџ за автоматска контрола на квалитет,
апликативен на гасен анализатор RAPID POINT500,
или еквивалент
152. Контролна крв со нормални вредности за проверка на минимум еритроцити, леукоцити, тромбоцити
и хемоглобин, со вклучени бар кодови за внес на контролните вредности во системот, апликативна на хематолошки анализатор Medonic M20 или еквивалент
153. Реагенс за дилуција апликативен на хематолошки анализатор Medonic M20 или еквивалент
154. Реагенс за лизирање на еритроцитите апликативен на хематолошки анализатор Medonic M20 или еквивалент
155. Реагенс за чистење апликативен на хематолошки анализатор Medonic M20 или еквивалент
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот: 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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Документ за регистрирана дејност - образец ДРД или потврда за регистрирана дејност
- Решение за промет на големо со медицински средства согласно со Законот за лекови и медицински средствa
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите
што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите:
За регистрираните медицински средства:
- Решение за ставање во промет на медицинско средство или привремено или трајно одобрение за паралелен увоз, согласно со Законот за лекови и медицински
средства. За нерегистрираните медицински средства:
- Дозвола за увоз (одобрение за интервентен увоз)
согласно со Законот за лекови и медицински средства.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
19.12.2019 година, 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
11.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 13.12.2019
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 19.12.2019 година во 12:00 часот, место: Јавното отворање ќе се одржи на ден 19.12.2019 год. во
12:00 часот на следнава локација ЈЗУ Општа болница
Струмица.
V.5) Дополнителни информации
Рокот на плаќање да не биде пократок од 90 дена.
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
___________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12273/2019
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ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЕЛС Новаци
I.1.2) Адреса: с. Новаци
I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7211
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Филип Радевски, aдреса на епошта: filipnovacio@gmail.com телефон/факс: 047/203060
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Изработка на рекламен материјал
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 15 Издавачки и печатарски услуги на договорна основа или со надомест
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Новаци
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 79000000-4 - Деловни услуги:
правни, маркетинг, консултантски услуги, регрутирање, печатење и осигурување
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Документ за регистрирана дејност
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, 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 работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не: во тд
- со опис на техничките услови и мерки кои економскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет како и со опис на своите капацитети за развој и истражување: во тд
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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: 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 10:00 часот место: Новаци
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
___________
ОГЛАС
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ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12253/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за одбрана – Сектор за логистика
I.1.2) Адреса: ул. „Орце Николов“ бр. 116
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Елвира Вукељ Идриз, адреса
на е-пошта: elvira.vukelj-idriz@morm.gov.mk телефон/
факс: 023283046
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи – Одбрана
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Кашкавал, бело сирење, топено сирење и урда
кајмак, путер
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.827.381 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје, Петровец, Куманово, Штип, Велес, Криволак, Тетово, Кичево, Прилеп.
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: Проценета вредност без пресметан ДДВ
во денари за дел 1 = 2.736,557,00 –дел 2= 1.296,574,00дел 3= 656.250,00 дел 4=38.000,00- дел 5=50.000,00-дел
6=50.000,00
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра: Опис:15542100-0 - Урда
15542200-1 - Меко сирење
15545000-0 - Намази од сирење
15541000-2 - Трпезно сирење
15530000-2 - Путер
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Кашкавал
2. Бело сирење (кравјо)
3. Овчо сирење
4. Овчо биено сирење
5. Путер
6. Кајмак
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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Да [0.01%]
IV.1.2) Изјава за сериозност: Не
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: документ 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 или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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: 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 13.12.2019 година во 10:00 часот, место: Сектор за логистика-сла 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 ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
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__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12257/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина
Охрид
I.1.2) Адреса: ул. „Димитар Влахов“ бр.57
I.1.3) Град и поштенски код: Охрид – 6000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Лилјана Симоноска, адреса
на е-пошта: javni.nabavki@ohrid.gov.mk телефон/факс:
046/ 262-493
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Изработка на урбанистички планови за села и
општи акти за села
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 5.574.600 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги 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 извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
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: Види тендерска документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 71200000-0 - Архитектонски и сродни услуги
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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Да [3.00%]
IV.1.2) Изјава за сериозност: Не

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Потврда за регистрирана дејност - образец ДРД; Да
поседува Лиценца за изработување на урбанистички
планови издадена од Министерство за транспорт и
врски на РСМ.
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор
- Извештај за билансот на состојба издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба,
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во
случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран: Да има минимален бруто годишен
приход од 13.000.000 денари во последните 3 (три) години за секоја година пооделно;
IV.2.4) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:
Да има изработено минимум 3 (три) урбанистички
планови или општи акти за села во последните 3 (три)
години; - со опис на техничкиот персонал и техничките
органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната
набавка, 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 работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не: Да располага со минумум 15
стручни лица од кои:
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- најмалку 12 (дванаесет) инженери/архитекти со овластување за изработка на урбанистички планови;
- најмалку 2 (два) градежни инженери од кои 1
(еден) со овластување „Б“ за проектирање од областа
на градежништвото;
- најмалку 1 (еден) сообраќаен инженер со овластување „А“ или „Б“.
IV.2.5) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
Да поседува сертификат ISO 9001;
- Стандарди за управување со животна средина:
Да поседува сертификат ISO 14001;
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
13.12.2019 година, 13:00 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 13:00 часот, место: Охрид
V.5) Дополнителни информации
Види тендерска документација
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12259/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за правда
I.1.2) Адреса: ул. „Димитрие Чуповски“ бр.9
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Марина Миновска, адреса на
е-пошта: mminovska@mjustice.gov.mk телефон/факс:
023113190230
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Систем за следење, собирање, преглед и анализа
на логови на сервери и мрежни уреди
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
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 систем за следење, собирање, преглед и анализа на логови на сервери и мрежни
уреди за потребите на Министерство за правда
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 72000000-5 - IT услуги: консултации, развивање на софтвер, интернет и поддршка
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
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– Потврда за регистрирана дејност како доказ дека 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 опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, 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 работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:
- Соодветен сертификат/потврда за минимум едно
вработено или ангажирано лице со потребно работно
искуство за имплементација, управување и одржување
на големи ИТ проекти соодветно на предметот на набавката;
IV.2.4) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет: - важечки сертификат за исполнување на стандардот ISO 9001:2015
или еквивалент
- важечки сертификат за исполнување на стандардот ISO 27001:2013 или еквивалент.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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 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 11:00 часот, место: Министерство за правда ул.„Димитрие Чуповски“ број 9,
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 ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12277/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Неготино
I.1.2) Адреса: „Ацо Аџи Илов“ бр. 2
I.1.3) Град и поштенски код: Неготино – 1440
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Зоран Лазов, адреса на епошта: zoran.lazov@negotino.gov.mk телефон/факс:
043/361-045
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Изградба на улица во с. Пепелиште во должина
од 436 метри (повторена)
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.699.614 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: с.Пепелиште-Неготино
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 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: 4
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена според-
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на казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- Документ за регистрирана дејност - образец ДРД
или потврда за регистрирана дејност
- Лиценца ,,Б“ за изведувач на градби од втора категорија
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор
- Извештај за билансот на состојба издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба,
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во
случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран:
-Да има позитивен биланс за последните 3 години.
Како доказ да се достави извод од биланс на состојба за
последните 3 години.
- Извод од целокупниот приход на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган,
односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде што се
бара, изјава за приходот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу за последните
три финансиски години за кои се расположливи ваквите
информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од
достапноста на таквите информации:
-Минимален обрт на финансиски средства од
7.000.000,оо денари за последните 3 години.
IV.2.4) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, 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 работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:
- Понудувачот треба да достави доказ за кадровска
и техничка екипираност за вршење на работите предмет на набавката. Кадровска екипираност: минимум:
20 вработени на неопределено време, 1 градежен инжинер со овластување Б, 1 Геодетски инжинер и 1 Инжинер за безбедност при работа;
- Понудувачот треба да достави доказ дека поседува
или со склучен договор располага со асфалтна база на одалеченост не поголема од 50 километри од Неготино;
- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:
– Багер бр.2; – Камион-кипер со капацитет 14 м3 бр.1;
– Вибро-ваљак бр.1 – Машина за сечење на асфалт бр.1 –
Компресор за кршење на асфалт и бетон бр.1 – Распрскувач за емулзија бр.1; – Финишер бр.1; – Лабараторија за
тестирање на квалитет на градежни материјали, бетон и
асфалт (сопствена или со договор за соработка) - доказ дека поседува или со склучен договор располага со асфалтна база на одалеченост не поголема од 50 километри
IV.2.5) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
- стандард за управување со квалитет ISO 9001: 2015.
- Стандарди за управување со животна средина:
- Стандард за управување со животната средина
ISO 14001:2008.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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: Неготино
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12254/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Чистота и
зеленило - Куманово
I.1.2) Адреса: ул. „Братство и единство“ бр. 30
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово - 1300
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Емилија Михајловиќ Гавриловиќ, адреса на е-пошта: cistota_nabavki@t-home.mk
телефон/факс: 031511728
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување 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:
Електроматеријал и одржување на електрична
мрежа
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Куманово
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 е даден во техничките спецификации
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 31682000-0 - Електрични материјали
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 31.12.2019 година
се планира да заврши 31.12.2019 година
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ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена 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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ 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 договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (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, економскиот 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 ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна 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 кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Потврда за регистрирана дејност - ДРД образец
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација 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: 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 11:00 часот, место: Куманово

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 ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

