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Јавни набавки

Ј А В Н И  Н А Б А В К И

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11902/2019

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

Струмица
I.1.2) Адреса: ул. „Сандо Масев“ бр.1
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица – 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Гордица Уста Петрова, адре-

са на е-пошта: gordica.ustapetrova@strumica.gov.mk те-
лефон/факс: 034348030

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

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на гориво за возилата во сопственост 

на Општина Струмица и тоа: Дел 1- Набавка на мо-
торни бензини (Еуросупер БС-95 и Еуросупер БС-
98) и дизел гориво (Еуродизел БС Д-Е V) и    Дел 2- 
Набавка на течен нафтен гас (ТНГ)

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.694.915 ден.
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II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-
пување

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

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

јавна набавка:
Набавка на гориво за возилата во сопственост на оп-

штина Струмица и тоа  Дел 1- Набавка на моторни бен-
зини (Еуросупер БС-95 и Еуросупер БС-98) и дизел го-
риво (Еуродизел БС Д-Е В) и  Дел 2- Набавка на течен 
нафтен гас (ТНГ)

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрич-

на енергија и од други извори на енергија
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Дел 1- Набавка на моторни бензини (Еуросупер 

БС-95 и Еуросупер БС-98) и дизел гориво (Еуродизел 
БС Д-Е V)

2. Дел 2- Набавка на течен нафтен гас (ТНГ)
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност:
Документ за регистрирана дејност, 
- Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија 

со нафта и нафтени деривати на големо, согласно Зако-
нот за енергетика, издадена oд Регулаторна комисија за 
енергетика на Република Македонија.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот:

Изјава на понудувачот дека поседува систем за без-
готовинско плаќање, Изјава дека понудувачот распо-
лага, односно може да обезбеди минимум една бензин-
ска пумпа во радиус од најмногу 10 км од седиштето 
на Општина Струмица, ул. „Сандо Масев“ бр.1

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

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

25.11.2019 година,  11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.11.2019 година,  15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 21.11.2019 

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 25.11.2019  во  11:00 часот , место: во Општи-
на Струмица, ул. „Сандо Масев“ бр.1, кат 2, канцелари-
ја бр. 7.

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 8.11.2019 год.

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

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11955/2019

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

Нехтенин“ – Штип
I.1.2) Адреса: ул.„Гоце Делчев“ бр.101
I.1.3) Град и поштенски код: Штип – 2000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Владо Арсов, адреса на е-

пошта: v.arsov@hotmail.com телефон/факс: 032-391-384
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса
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I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Реконструкција на објекти, санација на под во 

спортска сала
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.500.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  Из-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: спортска сала во СОУ „Коле Нехтенин“ – Штип

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

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

ник
Шифра Опис
45000000-7 - Градежни работи
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12 или 365 дена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност:
Документ за регистрирана дејност-ДРД документ.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

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

26.11.2019 година, 8:30 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 

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 26.11.2019 год. во 8:30 часот, место: СОУ 
„Коле Нехтенин“ – Штип

V.5) Дополнителни информации дадени во тендер-
ската документација

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11959/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ма-

кедонска 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, aдреса на е-

пошта: opstina_kamenica@yahoo.com телефон/факс: 033 
432-741

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската доку-
ментација може да се добијат на горeнаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Органи на единиците на локална-
та самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Изработка на урбанистички планови за с. Саса. 

с. Моштица и с. Луковица во Општина Македонска 
Каменица

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
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II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Кате-
горија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; инженер-
ски 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 извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: општина Македонска Каменица

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 поим-

ник, Шифра: Опис: 71000000-8 - Архитектурни, гра-
дежни, инженерски и инспекциски услуги

II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  18 или 540 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

от оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

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

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

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

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

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

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

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

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

е регистриран како физичко или правно лице за врше-
ње на дејноста поврзана со предметот на договорот за 
јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно про-
фесионално здружение согласно со прописите на земја-
та каде што е регистриран. Лиценца за изработка на ур-
банистички планови издадена од Министерство за тран-
спорт и врски.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

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

-Да има најмалку 5 склучени договори за изработе-
ни и усвоени  детални урбанистички планови и урба-
нистички планови за села во последните 3 години со 
потврди за успешно реализирање.

- со образовните и професионални квалификации на 
давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда: Да има вработени најмалку 5 инженери архитек-
ти со полно работно време од кои најмалку 3 со овлас-
тување за просторно и урбанистичко планирање; -Да 
има вработен најмалку еден дипломиран  сообраќаен 
инженер со полно работно време со овластување за про-
ектирање од ,,Б“ категорија.

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

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

26.11.2019 година, 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 

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 26.11.2019 година во  12:00 часот, место: оп-
штина М. Каменица

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

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

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11962/2019

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

за јавно здравје Прилеп
I.1.2) Адреса: ул. „Октомвриска“  б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп – 7500
I.1.4) Интернет адреса:
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I.1.5) Лице за контакт: Наташа Цветкоска, адреса на 
е-пошта: cjzprilep1@yahoo.com телефон/факс: 048-417-
440

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Тестови, реагенси и друг потрошен материјал за 

апарат мини ВИДАС или еквивалент
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп, ул.„Октом-
вриска“ б. б. 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:
во тендерска документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 33140000-3 - Медицински потро-
шен материјал

II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Ензимски  имунофлуоресцентен тест за детекција 

на IgM антитела за вирус на hepatitis A(HAV IgM) за 
mini Vidas или еквивалент

2. Ензимски  имунофлуоресцентен тест за детекција 
на антитела за вирус на сида (HIV 1 / 2) за mini Vidas 
или еквивалент

3. Ензимски  имунофлуоресцентен тест за детекција 
на  s-surfance / површен антиген (HBs Аg) за вирус на 
hepatitis B за mini Vidas или еквивалент

4. Ензимски  имунофлуоресцентен тест за конфир-
мација на s-surfance/  површен антиген (HBs Аg) за ви-
рус на hepatitis B за mini Vidas или еквивалент

5. Ензимски  имунофлуоресцентен тест за   детекци-
ја на тотални антитела за вирус на  hepatitis B (anti HBs 
Total II )  за mini Vidas или еквивалент

6. Ензимски  имунофлуоресцентен тест за детекција 
на антитела  кон c –core/срцевина т.е антиген кај вирус 
на hepatitis B (HBc IgM II) за mini Vidas или еквивалент

7. Ензимски  имунофлуоресцентен тест за детекција 
на е антиген или антитело на Hbe-Anti Hbe ( Ag i At) 
кај вирус на hepatitis B  за mini Vidas или еквивалент

8. Ензимски  имунофлуоресцентен тест за детекција 
на  антитела за вирус на hepatitis C за mini Vidas или ек-
вивалент

9. Ензимски  имунофлуоресцентен тест за детекција 
на IgG антитела кај инфекција со цитомегаловирус 
(CMV IgG ) за mini Vidas или еквивалент

10. Ензимски  имунофлуоресцентен тест за детекци-
ја на IgМ  антитела кај инфекција со цитомегаловирус 
(CMV IgМ) за mini Vidas или еквивалент

11. Ензимски  имунофлуоресцентен тест за детекци-
ја на IgG  антитела кај инфекција со Toxoplasma gondi 
(Toxo IgG II) за mini Vidas или еквивалент

12. Ензимски  имунофлуоресцентен тест за детекци-
ја на IgM  антитела кај инфекција со Toxoplasma gondi 
(Toxo IgM) за mini Vidas или еквивалент

13. Ензимски  имунофлуоресцентен тест за детекци-
ја на IgG антитела кај инфекција со Rubella(Rub IgG II)  
за mini Vidas или еквивалент

14. Ензимски  имунофлуоресцентен тест за детекци-
ја на IgM антитела кај инфекција со Rubella(Rub IgM)  
за mini Vidas или еквивалент

15. Ензимски  имунофлуоресцентен тест за детекци-
ја на IgG aнтитела кај инфекција со Helicobacter pylori 
за mini Vidas или еквивалент

16. Ензимски  имунофлуоресцентен тест за детекци-
ја на IgM антитела кај инфекција со  Epstain Barr вирус  
(EBV VCA /EA IgM ) за mini Vidas или еквивалент

17. Ензимски  имунофлуоресцентен тест за детекци-
ја на IgG антитела кај инфекција со  Epstain Barr вирус  
(EBV VCA /EA IgG ) за mini Vidas или еквивалент

18. Контролни тестови за квалитет на работата на  
mini Vidas или еквивалент

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве докумен-
ти - изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

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

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

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

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

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

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност
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IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
Документ за регистрирана дејност, Решение за про-

мет на големо со медицински средства согласно со За-
конот за лекови и медицински средства. 

-  Екомомскиот оператор да има решение 
- одобрение за ставање во промет на мед. средство 

и тоа: За регистрирани медицински средства 
- Решение за ставање во промет на медицинско сред-

ство или привремено или трајно одобрение за парале-
лен увоз, согласно со Законот за лекови и медицински 
средства. За нерегистрирани медицински средства 

- Дозвола за увоз (одобрение за интервентен увоз) 
согласно со Законот за лекови и медицински средства.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои 
се предмет на испорака, а чија веродостојност економ-
скиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го 
побара договорниот орган: Достава на каталози, брошу-
ри или други материјали.

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

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

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

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

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 12:00 часот, место: ЈЗУ 
Центар за јавно здравје Прилеп, архива

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

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

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11965/2019

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

пријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Оп-
штина Центар Скопје

I.1.2) Адреса: бул. Гоце Делчев бр. 14
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ана Шуманска, адреса на е-

пошта: a.shumanska@poc.mk телефон/факс: 070990050
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

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

тегорија на услуга број: 13 Рекламни услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

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

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

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

ник
Шифра Опис
79340000-9 - Услуги за рекламирање и маркетинг
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12 или 365 дена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност:
Наведено во тендерската документација
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економ-

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

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

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

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

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

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

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

26.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 180 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 26.11.2019 година во 10:00 часот, место: бул. 
Гоце Делчев бр. 14. Скопје

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година

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

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11971/2019

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

бар
I.1.2) Адреса: ул. „8 Септември“
I.1.3) Град и поштенски код: Дебар – 1250
I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Мустафа Машкули, адреса 
на е-пошта: tafa985@hotmail.com телефон/факс: 046 
831 196

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

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Ангажирање на механизација за зимско одржува-

ње на патиштата и набавка на индустриска сол и аб-
разивен материјал (камена ризла)

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

тегорија на услуга број: 14 Услуги за чистење на објек-
ти и услуги за управување до имот

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

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

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

ник
Шифра Опис
65000000-3 - Јавни услуги
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 5.12.2019 год.
се планира да заврши 5.4.2020 год.
Период во месеци:  4 или 120 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

от оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

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

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

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

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

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

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

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

економскиот оператор
- со изјава за просечниот годишен број на вработе-

ни кај давателот на услуги или изведувач на работи и 
за бројот на неговиот раководен кадар во последните 
три години:

3 (три) вработени
- со изјава за инструментите, постројките или тех-

ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот:

1 (еден) камион со соларка 2 (две) универзални ма-
шини за утовар.

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

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

26.11.2019 година,  12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.11.2019 година,  15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 

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 26.11.2019  год. во  12:00 часот, место: Дебар

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

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

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11974/2019

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

ка болница Тетово
I.1.2) Адреса: ул. „29 Ноември“ бр.16

I.1.3) Град и поштенски код: Тетово – 1200
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Медиџеват Мухареми, адре-

са на е-пошта: muharemix@hotmail.com телефон/факс: 
044 362 506

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

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

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

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

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

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

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

ник
Шифра Опис
24111500-0 - Медицински гасови
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Азотен оксидул  (N2O) компримиран  за медицин-

ска употреба  чистота  ≥98% во челични бози  со волу-
мен од  10л

2. Течен кислород за медицинска употреба  (О2)во 
централен танк чистота   ≥99,5%

3. Компримиран  медицински кислород (О2) чисто-
та ≥99,5% во челични боцо  со волумен од  40 литри

4. CО2 медицински компримиран за лапараскопија  
за во боца чистота ≥ 99,5%  во челични боци со волу-
мен од  10л

5. Acetilen (C2H2) компримиран  - чистота ≥ 99,50% 
во челични боци  со волумен од  40 литри

6. Течен азот  (N2) чистота ≥ 99,50% во термос   од  
10 литри

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Решение за промет на големо со медицински сред-
ства согласно со Законот за лекови и медицински сред-
ства.

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

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

26.11.2019 година,  12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.11.2019 година,  15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 

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 26.11.2019 год. во 12:00 часот, место: ЈЗУ 
Клиничка болница Тетово

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11976/2019

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

пријатие за комунални дејности „Комуналец“ – Гос-
тивар

I.1.2) Адреса: улица „Светозар Пепоски“ број 59
I.1.3) Град и поштенски код: Гостивар – 1230
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Миранда Рахмани, адреса на 

е-пошта: miranda.rahmani7@gmail.com телефон/факс: 
075/228061

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

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

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

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

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

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

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

ник
Шифра Опис
44110000-4 - Градежни материјали
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Цемент
2. Арматури
3. Челични профили
4. Поцинкувани градежни материали
5. Керамички производи и материали за нив
6. Ламинат
7. Материали од гипс и елементи
8. Бетонски елементи
9. Бетон
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12 или 365 дена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

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

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

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

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

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

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

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

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

гистриран 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 документаци-

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

26.11.2019 година,  11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.11.2019 година,  15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 

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 26.11.2019 год. во 11:00 часот, место: Просто-
рите на ЈП Комуналец Гостивар

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

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

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11977/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЕЛС Кратово
I.1.2) Адреса: Плоштад Маршал Тито б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Кратово – 1360
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Јасминка Крстевска, адреса 

на е-пошта: jasminkakrstevska@yahoo.com телефон/ 
факс: 031/484-202

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

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Избор на Агенција за привремени вработувања
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.043.200 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

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

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

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 во тендерската документација и специфика-

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

ник
Шифра Опис
98000000-3 - Други јавни, социјални и лични ус-

луги
Основен предмет на јавната набавка-Дополнителен 

поимник
Шифра Опис
DA11-4 - Општ, административен, Општи и адми-

нистративни карактеристики, Секретарски
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 10.12.2019 год.
се планира да заврши 10.12.2020 год.
Период во месеци:  12 или 365 дена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност:
Задолжително д адостави Документ за регистрира-

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

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

26.11.2019 година,  12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.11.2019 година,  15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 

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 26.11.2019 год. во 12:00 часот, место: Општи-
на Кратово

V.5) Дополнителни информации 031/481-202
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

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

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11978/2019

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: Синиша Цветковиќ, адреса 

на е-пошта: sinisa.cvetkovik@vodovod-skopje.com.mk те-
лефон/факс: 02/3073010

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

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

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва 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:
Резервни делови за топловодна инсталација/пар-

но греење
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

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

ник
Шифра Опис
39000000-2 - Мебел (вклучувајќи канцелариски ме-

бел), покуќнина, домашни уреди (со исклучок на освет-
лување) и производи за чистење

II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Да
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор
Времетраење на рамковната спогодба  Период во 

месеци:  12
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

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

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

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

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

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

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

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

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

от оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

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

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

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

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

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

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

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

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

гистриран 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 документаци-

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

29.11.2019 година,  12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

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

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 29.11.2019 год. во 12:00 часот, место: ЈП Во-
довод и канализација Скопје, ул.„Лазар Личеновски“ 
бр.9, Скопје

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11979/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОУ „Гоце Дел-

чев“ – Виница
I.1.2) Адреса: ул. „Љупчо Сантов“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Виница – 2310
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Мара Јованова, адреса на е-

пошта: jovanovamare@yahoo.com телефон/факс: 
033361775

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

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на услуги за реновирање на санитарни 

јазли за потребите на ОOУ „Гоце Делчев“ – Виница
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

тегорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се оп-
фатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се 
однесуваат на купување, развој, продукција или копро-
дукција на програмски материјали од страна на радио и 
телевизиски куќи или за термините на радио и телеви-
зиско емитување на програма)

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Во ООУ „Гоце Делчев“ – Виница, со адреса на 
ул.„Љупчо Сантов“ бр.36 Виница

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

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

ник
Шифра Опис
44160000-9 - Цевковод, цевководни инсталации, 

цевки, спојници за цевки, црева и сродни предмети
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 5.12.2019 год.
се планира да заврши 4.12.2020 год.
Период во месеци:  12 или 365 дена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26.11.2019 година,  11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.11.2019 година,  15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 

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 26.11.2019  год. 11:00 часот, место: ООУ „Го-
це Делчев“ – Виница

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11982/2019

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

болница Прилеп
I.1.2) Адреса: ул.„ Трајко Тарцан“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп – 7500
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Драган Спиркоски, адреса на 

е-пошта: dragan_dar@yahoo.com телефон/факс: 075/259 
159

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ Општа болница – 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:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 33170000-2 - Анестезија и реанима-
ција

33100000-1 - Медицинска опрема
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-
скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност:
Документ за регистрирана дејност (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 економ-
скиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го 
побара договорниот орган:

Како критериуми кои мора да бидат исполнети од 
страна на понудувачите, а се однесуваат на самиот 
предмет на набавка, медицинско средство (апарат) се 
следниве: - Одобрение за ставање во промет на ме-
дицинско средство (апарат), согласно Законот за ме-
дицински средства; 

- Решение од Министерство за здравство со кој се 
дозволува увоз согласно Законот за медицински сред-
ства (апарат).  Понудувачите треба да достават:  

- CE сертификат за понудениот апарат 
- Авторизација од производител за учество на тен-

дер 
- Вработен обучен сервисер со сертификат од произ-

водителот за сервисирање на понудениот модел на апа-
рат (М1 формулар) 

- За да докаже дека карактеристиките на понудени-
те стоки одговараат на барањата во техничките специ-
фикации, економскиот оператор за сите производи кои 
се предмет на испорака задолжително треба да достави 
оригинални каталози со технички спецификации каде 
јасно ќе бидат наведени карактеристиките кои се бара-
ат во тендерската спецификација. Во каталозите со тех-
нички карактеристики ЗАДОЛЖИТЕЛНО да бидат јас-
но да се обележени со фломастер маркер оние технич-
ки карактеристики на понудените стоки кои се барани 
во техничките спецификации на тендерската докумен-
тација, и да се обележат со редни броеви според специ-
фикацијата.

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

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

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 
26.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
20.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 
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 26.11.2019 година во 10:00 часот, место: Биб-
лиотека при ЈЗУ Општа болница – „Борка Талески“ – 
Прилеп

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

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

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11984/2019

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

лец – 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: 
048/428998

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

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Сукцесивна набавка на услуги за привремени 

вработувања
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 19.200.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

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

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈКП „Комунаналец“ – 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
79620000-6 - Услуги за обезбедување на персонал 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност:
- Документ - Потврда за регистрирана дејност како 

доказ дека е регистриран како физичко или правно ли-
це за вршење на дејноста поврзана со предметот на до-
говорот за јавна набавка.  

-  Важечка лиценца „А“ издадена од министерство-
то надлежно за работите на трудот службен весник на 
РМ член 113/18.

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

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

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 
11.12.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
03.12.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 05.12.2019 
година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 180 денови
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 11.12.2019 година, во 12:00 часот, место: ЈКП 
Комуналец Прилеп

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

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

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11985/2019

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

„Св. Кирил и Методиј“ Медицински факултет 
Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „50 Дивизија“ бр.6
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ирена Георгиевска, адреса 

на е-пошта: j.nabavki@medf.ukim.edu.mk телефон/ 
факс: 3103728

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

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Реагенси за мултиплекс RT PCR технологија 

или еквивалент со отстапување на соодветна оп-
рема

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Медицински 
факултет – Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, 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
33696500-0 - Лабораториски реагенси
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
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II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност:
Решение за промет на големо со медицински сред-

ства согласно со Законот за лекови и медицински сред-
ства.

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

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

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

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

година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 180 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019  год. во 10:00 часот, место: Уни-
верзитет „Св. Кирил и Методиј“ Медицински факултет 
- Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, Скопје

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

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

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11987/2019

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

болница Прилеп
I.1.2) Адреса: ул. „Трајко Тарцан“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп – 7500
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Драган Спиркоски,aдреса на 

е-пошта: dragan_dar@yahoo.com телефон/факс: 075/259 
159

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ Општа болница - 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:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис 33000000-0 - Медицинска опрема, 
фармацевтски и производи за лична нега

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: Документ за ре-
гистрирана 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 економ-
скиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го 
побара договорниот орган:

За да се квалификува како способен за извршување 
на предметниот договор за јавна набавка од аспект на 
неговата техничка или професионална способност, еко-
номскиот оператор треба да ги исполнува следниве ми-
нимални услови: 

- Одобрение за ставање во промет на медицинско 
средство (апарат), согласно со Законот за медицински 
средства (апарат); 

- За да докаже дека карактеристиките на понудени-
те стоки одговараат на барањата во техничките специ-
фикации, економскиот оператор за сите производи кои 
се предмет на испорака задолжително треба да достави 
оригинални каталози со технички спецификации каде 
јасно ќе бидат наведени карактеристиките кои се бара-
ат во тендерската спецификација. Во каталозите со тех-
нички карактеристики ЗАДОЛЖИТЕЛНО да бидат јас-

но да се обележени со фломастер маркер оние технич-
ки карактеристики на понудените стоки кои се барани 
во техничките спецификации на тендерската докумен-
тација, и да се обележат со редни броеви според специ-
фикацијата.

- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела 
за контрола за квалитет со признаена компетентност, а 
кои ја тестираат погодноста на производите што јасно би-
ла утврдена со упатувањата кон спецификациите и стан-
дардите:Понудувачите треба да достават:  - CE сертифи-
кат за понудениот апарат - Авторизација од производител 
за учество на тендер - Вработен обучен сервисер со серти-
фикат од производителот за сервисирање на понудениот 
модел на апарат (М1 формулар)

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

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

26.11.2019 година,  10:30 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 

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 26.11.2019 година во 10:30 часот, место: Биб-
лиотека при ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ - 
Прилеп

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

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

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11989/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет 

„Мајка Тереза“ – Скопје
I.1.2) Адреса: ул.„12 Ударна бригада“ бр.2а/ кат VII 

– Скопје
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Асип Феризиејн, адреса на е-

пошта: asip.ferizi@unt.edu.mk телефон/факс: 02 
3161004

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

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на информатичка опрема
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.800.000 ден.
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II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-
пување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје улица „Ми-
рче Ацев“ број 4 – Скопје и улица „Петре Георгиев“ 
број 22

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
30200000-1 - Компјутерска опрема и материјал
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Персонални компјутери и лаптопи
2. Принтери
3. Проектори
4. Мрежна опрема
5. Компјутерски делови
6. Дополнителна ИТ опрема
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гистриран 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) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
За Дел 1 и Дел 2:  - Сертификат за систем за управу-

вање со квалитет ISO 9001:2015  Економскиот опера-
тор го докажува исполнувањето на стандардите со дос-
тавување на: - Важечки сертификат: ISO 9001:2015 сис-
тем за управување со квалитет.

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

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

26.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 26.11.2019 год. во  10:00 часот , место: Уни-
верзитет „Мајка Тереза“ во Скопје, ул. „Мирче Ацев“ 
бр.4, кат 7, Скопје

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11990/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ „Нико-

ла Карев“ – Струмица
I.1.2) Адреса: ул. „Маршал Тито“ бр. 170
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица – 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Јанко Шилинов, адреса на е-

пошта: j.silinov@gmail.com телефон/факс: 034320808
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса

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

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

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

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

ник
Шифра Опис
30000000-9 - Канцелариска и компјутерска машине-

рија, опрема и набавки освен мебел и софтверски паку-
вања

II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 1.12.2019 год.
се планира да заврши 31.12.2019 год.
Период во месеци:  1 или  30 дена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност:
ДРД образец

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

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

26.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 

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 26.11.2019 год. во  10:00 часот, место: СОУ 
„Никола Карев“ – Струмица ул. „Маршал Тито“ бр. 
170

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

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

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11992/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно прет-

пријатие за одржување и заштита на магистралните 
и регионалните патишта – Скопје ц.о.

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: Магдалена Георгиевска, адре-

са на е-пошта: mpataukcija@dr.com телефон/факс: 
075/420-311

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавки  на Алуминиумски профили за изработ-

ка на вертикални табли
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
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II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-
пување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Локација – Подружница Битола – Одделение за 
сигнализација – 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 поим-

ник, Шифра: Опис: 44334000-0 - Профили
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12 или 365 дена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: ДРД образец.

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

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

26.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 

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 26.11.2019 год. во 10:00 часот, место: Скопје

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

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

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12005/2019

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

шти и заеднички работи на Владата на Република 
Северна Македонија

I.1.2) Адреса: Плоштад Пресвета Богородица бр.3
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ивана Јаневска, aдреса на е-

пошта: ivana.janevska@sozr.gov.mk телефон/факс: 
022466077

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

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

Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

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

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

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

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

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

ник
Шифра Опис
15300000-1 - Овошје, зеленчук и сродни производи
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
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1. Овошје
2. Зеленчук
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност:
За да ја докаже способноста за вршење професио-

нална дејност, економскиот оператор треба да достави: 
- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е ре-
гистриран 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 регистри-
ран.

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

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

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 
26.11.2019 година 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
20.11.2019 година 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 
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 26.11.2019 година во 10:00 часот, место: 
Плоштад Пресвета Богородица број 3, 1000 Скопје, Ре-
публика Северна Македонија

V.5) Дополнителни информации 
Во тендерска документација
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

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

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12006/2019

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

н. Илинден
I.1.2) Адреса: населба Илинден
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1041
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Елизабета Цветковска, aдре-

са на е-пошта: vodovodjkp@yahoo.com телефон/факс: 
2572-671

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Бои, лакови, профили, арматури, лимови и дру-

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Магацин на ЈКП Водовод н. Илинден

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

јавна набавка:Детален опис на предметот на набавката 
е даден во техничките спецификации од тендерската до-
кументација

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

ник Шифра Опис 44000000-0 - Градежни конструкции 
и материјали; помошни производи за градежништво 
(освен електрични апарати)

II.8) Делива набавка: Да
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Дел број. Опис на делот за набавка
1. Профили и арматури
2. Бои и лакови
3. Лимови
4. Градежни и други алати
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26.11.2019  година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
20.11.2019 година, 15:30 часот

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

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 26.11.2019 год. во 10:00 часот, место: Адми-
нистративни простории на ЈКП Водовод н.Илинден во 
нас.Илинден

V.5) Дополнителни информации Економскиот опе-
ратор може да побара појаснување на тендерската доку-
ментација преку модулот „Прашања и одговори“ на 
ЕСЈН, најмалку шест дена пред крајниот рок за подне-
сување на понудите

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

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

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12009/2019

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

жево“ – Битола
I.1.2) Адреса: Булевар 1 Мај б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Билјана Четаловска, адреса 

на е-пошта: bchetalovska@yahoo.com телефон/факс: 047 
207 856

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

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Ски центар Ниже Поле

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 техничка спецификација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
42000000-6 - Индустриска машинерија
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
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II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 16.12.2019 год.
се планира да заврши 16.12.2020 год.
Период во месеци:  12 или 365 дена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност:
ДРД образец

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

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

26.11.2019 година 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 

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 26.11.2019 година  во 11:00 часот, место: Ди-
рекција на ЈП Стрежево Битола

V.5) Дополнителни информации 
Лице за контакт Билјана Четаловска 047/207-856
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

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

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12012/2019

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

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО
I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово – 1300
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ивана Лазаревски, адреса на 

е-пошта: nabavkicjz@gmail.com телефон/факс: 031/415 
101

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на Резервни делови со нивна замена за 

AAnalyst 600 Perkin Elmer или еквивалент
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ ЦЈЗ 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:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 33190000-8 - Разновидни медицин-
ски уреди и 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 по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 год. во 11:00 часот, место: ЈЗУ 
ЦЈЗ Куманово

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

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

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12014/2019

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 до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Агенција за посредување за привремени вработу-

вања за потребите на Општина Охрид
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.485.332 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

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

II.2.1) Место на испорака на стоките или 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
79000000-4 - Деловни услуги: правни, маркетинг, 

консултантски услуги, регрутирање, печатење и осигу-
рување

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност:
- Документ за регистрирана дејност (ДРД образец) 
- Лиценца А, Б, В или Г издадени од Министерство 

за труд и социјална политика согласно со Закон за 
агенциите за привремени вработувања.

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

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

11.12.2019 година 13:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

3.12.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 5.12.2019 

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 11.12.2019 година  во  13:00 часот, место: Ад-
министративна зграда на Општина Охрид

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

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

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12017/2019

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

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО
I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“  б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово – 1300
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ивана Лазаревски, адреса на 

е-пошта: nabavkicjz@gmail.com телефон/факс: 031 415 
101

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

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на резервни делови  за HPLC систем со 

UV DAD, FD и RID детектори, Agilant 1260 или екви-
валент

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ ЦЈЗ 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:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
33190000-8 - Разновидни медицински уреди и произ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Понудувачот да има минимум еден обучен серви-
сер за конкретниот апарат.

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

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

28.11.2019 година 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

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

година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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: ЈЗУ 
ЦЈЗ Куманово

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

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

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12018/2019

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

болница „Кумановo“
I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово – 1300
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Зорица Петрушевска, адреса 

на е-пошта: jnopstabolnicaku@gmail.com телефон/ факс: 
031 425-460

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

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ Општа Болница Куманово, улица „11 Октом-
ври“ б. б. 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:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
33141125-2 - Материјали за хируршки игли за шиење
33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и про-

изводи за лична нега
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Polyglactine  4/0 од 45 до 90 cm 16-26 mm 1/2 ок-

ругла
2. polyglactine   3/0 од 45 до 90 cm 16-26mm 1/2 ок-

ругла
3. polyglactine  2/0 од 45 до 90 cm 25-40 mm 1/2 ок-

ругла
4. polyglactine  1 од 45 до 90 cm 25-40 mm 1/2 округла
5. polyglactine  2 од 45 до 90 cm 40 mm 1/2 округла
6. polyglactine 2/0 од 70 до  90cm 30mm 1/2 округла
7. polyglactine 2/0 од 70 до  90cm 37mm 1/2 округла
8. polyglactine 1 од 70 до  90cm 30mm 1/2 округла
9. polyglactine 1 од 70 до  90cm 40mm 1/2 округла
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10. polyglactine 1 од 70 до 90cm 37mm 1/2 округла
11. polyglactine 1 од 90 до 100cm 48mm 1/2 округла
12. Polyglicol acid  8/0 од 45 до 75cm 6mm 3/8 Кожна 

триаглеста
13. Polyglicol acid  4/0 од 45 до 75cm 20-26mm 3/8 Кож-

на триаглеста
14. Polyglicol acid  3/0 од 45 до 75cm 20-26mm 3/8 Кож-

на триаглеста
15. Polyglicol acid  2/0 од 45 до 75cm 20-26mm 3/8 Кож-

на триаглеста
16. Poly(glycolide-co-l-lactid 90/10)+CaSt 4/0 од 70 

до90cm 20-40mm 1/2 округла
17. Poly(glycolide-co-l-lactid 90/10)+CaSt 3/0 од 70 

до90cm 20-40mm 1/2 округла
18. Poly(glycolide-co-l-lactid 90/10)+CaSt 2/0 од 70 

до90cm 20-40mm 1/2 округла
19. Poly(glycolide-co-l-lactid 90/10)+CaSt 0 од 70 

до90cm 20-40mm 1/2 округла
20. Poly(glycolide-co-l-lactid 90/10)+CaSt 1 од 70 

до90cm 20-40mm 1/2 округла
21. Poly(glycolide-co-l-lactid 90/10)+CaSt 2 од 70 

до90cm 20-40mm 1/2 округла
22. Медицинско помагало за сутурирање без врзување 

на чвори погодно за лапараскопско цутурирање, изграде-
но од монофиламент сутура која поседува спирално рас-
пределени продолжетоци под агол за фиксирање во ткиво-
то и јамка на крајот од сутурата за заклучување на  првата 
апроксимација. Сутурата да биде ласерски прикачена на 
атрауматска хируршка игла. Помагалото да има унидирек-
ционална техника на сутурирање. составот на сутурата да 
е polyglyconate со тензиона јачина мин. 80% за една не-
дела, мин. 75% за две недели и мин 65% за три недели, ре-
сорпција комплетна 180 дена.   0,37mm, 15-30cm.

23. polyglyconate loop 1 од75 до 90cm 40-50mm 1/2 ок-
ругла

24. Catgut chrome 4/0 од 75 до 90cm 20-40mm 1/2 ок-
ругла

25. Catgut chrome 3/0 од 75 до 90cm 20-40mm 1/2 ок-
ругла

26. Catgut chrome 2/0 од 75 до 90cm 20-40mm 1/2 ок-
ругла

27. Catgut chrome 0 од 75 до 90cm 20-40mm 1/2    ок-
ругла

28. Catgut chrome 1 од 75 до 90cm 20-40mm 1/2   ок-
ругла

29. Catgut chrome 2 од 75 до 90cm 20-40mm 1/2   ок-
ругла

30. Catgut plain 2/0 од 70 до 90cm 30mm 1/2   округла
31. Catgut plain 2/0 од 70 до90cm 40mm 1/2   округла
32. Catgut plain 2/0 од 70 до 90cm 37mm 1/2 округла
33. Catgut plain 1 од 70 до 90cm 43mm 1/2 округла
34. Catgut plain 1 од 70 до 90cm 37mm 1/2 округла
35. Catgut plain 0 од 75 до 90cm 37mm 1/2 округла
36. Catgut plain 0 од 75  до90cm 30mm 1/2 округла
37. Catgut plain 2 од 75 до 90cm 43mm 1/2 округла
38. Природна свила 5/0 од 45 до 75cm 16-20mm 3/8 

Кожна триаглеста
39. Природна свила 4/0 од 45 до 75cm 16-35mm 3/8 

Кожна триаглеста
40. Природна свила 3/0 од 45 до 75cm 16-35mm 3/8 

Кожна триаглеста
41. Природна свила 2/0 од 45 до 75cm 16-35mm 3/8 

Кожна триаглеста
42. Природна свила 0 од 45 до 75cm 30mm 3/8 Кожна 

триаглеста
43. Природна свила 0 од 45 до 75cm 30-40mm 1/2 ок-

ругла
44. Природна свила 1 од 45 до 75cm 35-40mm 1/2 ок-

ругла

45. Природна свила 1 од 45 до 75cm 35-40mm 3/8 Кож-
на триаглеста

46. Polypropilene monofilament  5/0 од 45 до 90cm 16-
24mm 3/8 Кожна триаглеста

47. Polypropilene monofilament  4/0 од 45 до 90cm 16-
24mm 3/8 Кожна триаглеста

48. Polypropilene monofilament  3/0 од 45 до 90cm 16-
26mm 3/8 Кожна триаглеста

49. Polypropilene monofilament  2/0 од 45 до 90cm 18-
26mm 3/8 Кожна триаглеста

50. Polypropilene monofilament  0 од 45 до 90cm 30-
40mm 1/2 округла

51. Polypropilene monofilament  1 од 70 до 90 cm 35-
40mm 1/2 округла

52. Polypropilene monofilament  2/0 од 70 до 90 cm 20-
30mm 1/2 округла

53. Premilene 2/0 од 70 до 90 cm 37 mm 3/8 Кожна три-
аглеста

54. polyamid monofilament 3/0 од 45 до  75 cm 20-
30mm 3/8 Кожна триаглеста

55. polyamid monofilament 2/0 од 45 до 75 cm 20-30mm 
3/8 Кожна триаглеста

56. Polydioxanone monofilament 1 од 70 до 90 cm 30-
40mm  j-игла cutting point

57. Polydioxanone monofilament 2 150cm lop 40-48mm 
1/2 округла loop

58. Glyconate monofilament 1 од 70 до 90 cm 40 mm 1/2 
округла

59. Glyconate monofilament 2/0 од 70 до 90 cm 37mm 
1/2 okrugla

60. Glyconate monofilament 3/0 од 70 до 90 cm 30mm 
1/2 округла

61. Glyconate monofilament 4/0 од 70 до 90 cm 30mm 
1/2 округла

62. Ресорптивен локален хемостат-колаген од 5x8  
Диимензи на материал за хемостаза 10cmx12cm (±10%)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

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

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

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

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

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

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

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

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

- Решение за вршење дејност промет на големо со 
медицински средства согласно со Законот за лекови и 
медицински средства.

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

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

26.11.2019 година 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 

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 26.11.2019 година во 11:00 часот, место: ЈЗУ 
Општа болница Куманово

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12019/2019

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

безбедност на класифицирани информации
I.1.2) Адреса: ул.„Васко Карангелески“ бр.8
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Драган Ѓорѓиев, адреса на е-
пошта: d.gjorgjiev@dbki.gov.mk телефон/факс: 02 3254 
243

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

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

Државни органи - Јавен ред и безбедност

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Информатичка опрема
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 872.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Во службените простории на Дирекцијата за без-
бедност на класифицирани информации, Скопје

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

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

ник
Шифра Опис
30000000-9 - Канцелариска и компјутерска машине-

рија, опрема и набавки освен мебел и софтверски паку-
вања

II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12 или 365 дена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

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

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

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган
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- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност:
Документ за регистрирана дејност.

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

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

26.11.2019 година 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 

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

во часот определен како краен рок за доставување на пону-
дите 26.11.2019 година во 10:00 часот, место: Скопје

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

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

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12020/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Град Скопје
I.1.2) Адреса: бул. Илинден 82
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ели Манчевска, aдреса на е-

пошта: javni.nabavki@skopje.gov.mk телефон/факс: 
3297-222

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

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Органи на единиците на локална-
та самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Безбедносен софтвер
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-
тегорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани ус-
луги

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

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

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

ник, Шифра Опис 48900000-7 - Разновидни софтверски 
пакети и компјутерски системи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

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

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

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

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

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

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

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



 Стр. 30 - Бр. 234                                                                                                                                                     12 ноември  2019

Јавни набавки

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

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

економскиот оператор
- со листа на главни испораки на стоки или изврше-

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

Економскиот оператор е должен да има имплемента-
ција на најмалку 2 (два) антивирусни решенија од ист 
тип како набавката во последните 3 (три) години (2017, 
2018 и 2019 година)

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

Економскиот понудувач треба да поседува стручен 
персонал (вработени или ангажирани лица) кој ќе ги по-
седуваат следните стручни сертификати и тоа:  - Нај-
малку едно (1) вработено или ангажирано лице со вали-
ден сертификат издаден од производителот, за инстала-
ција и конфигурација на понудениот безбедносен соф-
твер со лиценци на ниво на System Engineer – кој е 
предмет на оваа набавка согласно барањата во технич-
ката спецификација. 

- Најмалку едно (1) вработено или ангажирано лице 
со сертификат за IBM Lotus Domino Certified System 
Administrator; 

- Најмалку едно (1) вработено или ангажирано лице 
со сертификат за MCSА-Microsoft Certified Solutions 
Associate: Windows Server     Напомена: За сертификат 
се прифаќа валиден сертификат издаден од официјален 
тестатор, но не и потврда за посетуван курс. Едно лице 
може да биде носител на повеќе сертификати.   Напо-
мена: Во случај на понуда од група на економски опера-
тори, секој член на групата е потребно да ги исполнува 
горенаведените стандарди за квалитет.

IV.2.4) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
Стандард за квалитет ISO 9001:2015.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

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

26.11.2019 година, 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

20.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 

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 26.11.2019 година во 12:00 часот, место: Град 
Скопје барака 1а

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

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

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12027/2019

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

ти Николе
I.1.2) Адреса: Плоштад Илинден бр:12
I.1.3) Град и поштенски код: Свети Николе – 2220
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Сашо Панев, aдреса на е-

пошта: panev.saso1@gmail.com телефон/факс: 032/444-
169

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

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Органи на единиците на локална-
та самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на масло за горење - Екстра лесно 1 

(ЕЛ-1) за потребите на основните и средното учи-
лиште, детска градинка и Општина Свети Николе

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 7.500.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-
скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Лиценца за вршење енергетска дејност трговија со 
нафта и нафтени деривати –трговија со екстра лесно 
(ЕЛ-1)  издадена од Регулаторна комисија за енергети-
ка и водни услуги на Република Северна Македонија.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: Економскиот оператор треба да распо-
лага со минимум 2(две) автоцистерни за транспорт на 
масло за горење-екстра лесно1(ЕЛ-1) - Автоцистерните 
да се опремени со мерен систем за мерење на волумет-
риски проток на течни горива со извршена верификаци-
ја на мерниот систем од страна на овластен орган.

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

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

11.12.2019 година,  11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

3.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 5.12.2019 

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 11.12.2019 година во 11:00 часот, место: Оп-
штина Свети Николе

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

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

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12030/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ко-

чани
I.1.2) Адреса: ул. „Раде Кратовче“ бр. 1
I.1.3) Град и поштенски код: Кочани – 2300
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Александра Миткова, aдреса 

на е-пошта: aleksandra.mitkova@kocani.gov.mk теле-
фон/факс: 033274001

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

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Органи на единиците на локална-
та самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Геодетски услуги
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 847.457,63 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

тегорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; ин-
женерски услуги и интегрални инженерски услуги; ус-
луги за просторно планирање и инженерски услуги за 
уредување на земјиштето; поврзани научни и технички 
советодавни услуги; услуги за технички испитувања и 
анализа

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

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

јавна набавка: даден во Техничката спецификација сос-
тавен дел на Тендерската документација

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

ник, Шифра: Опис: 71000000-8 - Архитектурни, гра-
дежни, инженерски и инспекциски услуги

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

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

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

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

бар однос меѓу цена и квалитет
Елементи                                                  Бодови
Цена                                                               - 90
квалитет                                                        - 10
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
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ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност:
- Лиценца за вршење на геодетски работи /  издаде-

на од Комората на трговци  поединци овластени геоде-
ти и трговски друштва за геодетски работи на РМ,  сог-
ласно со одредбите  од Законот за катастар на недвиж-
ности

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот:

-  да има задолжително во сопственост техничка оп-
рема – минимум:  

-  (ГПС) инструмент за геодетски мерења  - тотална 
станица за геодетски снимања и  

-   доколку седиштето на понудувачот не е на под-
рачје на седиштето на договорниот орган,  истиот за-
должително да има регистрирано подружница на под-
рачјето на седиштето  на договорниот орган или да има 
деловна соработка со економски оператор/подружница  
со седиште на подрачје на   договорниот орган.

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

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

26.11.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
20.11.2019 година,  15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 
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 26.11.2019 год. во 11:00 часот, место: Опчти-
на Кочани

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

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

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12033/2019

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

Сандански“ – Штип
I.1.2) Адреса: ул.„Трајко Кошевски“ бр. 2A
I.1.3) Град и поштенски код: Штип – 2000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Славе Трајков, адреса на е-

пошта: jsandanski@yahoo.com телефон/факс: 078/473 
284

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

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

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на наставно образовни помагала - наг-

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

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

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Ф-ко СОУ „Јане Сандански“ – Штип

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

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

ник, Шифра: Опис: 33000000-0 - Медицинска опрема, 
фармацевтски и производи за лична нега

II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. ДЕЛ 1-Набавка на Нагледни средства и помагала 

по Физика...проценета вредност 11.000,00 денари без 
ДДВ

2. ДЕЛ 2-Набавка на Нагледни средства и помагала 
Анатомија...проценета вредност 110.000,00 денари без 
ДДВ
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3. ДЕЛ 3-Набавка на Нагледни средства и помагала 
за спорт и спортски активности...проценета вредност 
19.000,00 денари без ДДВ

4. ДЕЛ 4-Набавка на Нагледни средства и помагала 
за практична настава за Медицински сестри...процене-
та вредност 60.000,00 денари без ДДВ

5. ДЕЛ 5-Набавка на Нагледни средства и помагала 
интерактивни табли проценета вредност 500.000,00 де-
нари без ДДВ.

II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12 или 365 дена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за Регистрирана Дејност издадена од Цен-

траелн Регистар на РСМ.

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

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

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

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

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

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 10:00 часот, место: Во 
просториите на СОУ „Јане Сандански“ – Штип

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

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

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12034/2019

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

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

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

на е-пошта: danica.stefanovska@elem.com.mk телефон/ 
факс: 045/259-895

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски 
друштва и друштва со ограничена одговорност од сек-
торските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Хемикалии за третман на разладен систем на 

блокот во термоелектрана (РЕК Осломеј)-втор пат
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Подружница РЕК Осломеј

II.3) Секторски договор: Електрична енергија
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 24300000-7 - Основни неоргански и 
органски хемикалии
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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 по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: ДРД издаден 
од централен регистер на РСМ

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- сертификати и извештаи издадени од надлежни те-
ла за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите: Согласно со тендерска докумен-
тација.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 
27.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
21.11.2019 година,  15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 
година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 10:00 часот, место: Под-
ружница РЕК Осломеј

V.5) Дополнителни информации 
Постапка со интерен број 17-100/2019
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12036/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

друштво за производство на електрична енергија 
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во 
државна сопственост, Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр.9
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Галина Матеска, адреса на е-

пошта: galina.mateska@elem.com.mk телефон/факс: 
045/259-895

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на следнава адреса

Подружница РЕК Осломеј, с.Осломеј, 6250 Кичево, 
РС Македонија,borce.kragujevski@elem.com.mk,+389 45 
259 900,www.e-nabavki.gov.mk,

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски 
друштва и друштва со ограничена одговорност од сек-
торските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Ангажирање на помошна механизација за потре-

бите на рударската оператива во ПЕ Рудници РЕК -
Осломеј (трет пат)

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

тегорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Подружница РЕК Осломеј

II.3) Секторски договор: Електрична енергија
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Механизацијата ќе се користи во рудни-
кот за планирање пред багерите, за транспорт на рудар-
ските постројки, формирање на БТО-2 систем кој би 
служел за потпирање на свлечиштето во с. Шутово. Но, 
најмногу би ја користеле за утовар на транспорт на јаг-
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лен од стар Рудник каде се предвидува да се утоварат и 
транспортираат околу 100.000 тони јаглен, како и око-
лу 65.000 тони јаглен кои се наоѓаат во Осломеј запад 
на јужна страна.

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра Опис 60182000-7 - Изнајмување на индус-
триски возила со возач

II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Булдозер од 201 kw до 250kw
2. Булдозер до 200kw
3. Ровокопач гасеничар од  90kw до 150kw
4. Ровокопач гасеничар од 151kw  до 200kw
5. Ровокопач гасеничар над 200kw
6. Ровокопач на пневматици  до 100kw
7. Утоварна лопата од 200kw до 250kw
8. Камион кипер троосовинец со носивост > 15 тони 

и сандак >10 m3 на растојание од 2.200 до 2.800 метри
9. Грејдер над 100kw
10. Цистерна за вода > 8m3
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: Документ за ре-
гистрирана дејност

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги во последните три години, со вредности, да-
туми, купувачи (договорни органи или економски опе-
ратори), со обезбедување потврда за извршени испора-
ки или извршени услуги: Согласно со тендерска доку-
ментација,

- со опис на техничкиот персонал и техничките орга-
ни кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната на-
бавка, особено на оние кои се одговорни за контролата 
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, 
оние што ќе бидат вклучени во изведување на рабо-
тите, без оглед на тоа дали се вработени во економски-
от оператор или не: Согласно со тендерска документа-
ција,

- сертификати и извештаи издадени од надлежни те-
ла за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите:

Согласно со тендерска документација.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

12.12.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 6.12.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.12.2019 година во 10:00 часот, место: Под-
ружница РЕК Осломеј

V.5) Дополнителни информации 
Со интерен број на Јавна набавка 17-099/2019
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12037/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско 

друштво за производство на електрична енергија 
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во 
државна сопственост, Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр.9
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
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I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Борче Крагујевски, адреса на е-

пошта: borce.kragujevski@elem.com.mk телефон/ факс: 
045/259-904

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската доку-
ментација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски 
друштва и друштва со ограничена одговорност од сек-
торските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Сервисирање и одржување на компресори (РЕК 

Осломеј)
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Кате-

горија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Подружница РЕК Осломеј

II.3) Секторски договор: Електрична енергија
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра Опис 50531300-9 - Услуги за поправка и 
одржување на компресори

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 по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Не
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економски-

от оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
ДРД образец издаден од Централен регистар на РС 

Македонија
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор
- со листа на главни испораки на стоки или изврше-

ни услуги во последните три години, со вредности, да-
туми, купувачи (договорни органи или економски опе-
ратори), со обезбедување потврда за извршени испора-
ки или извршени услуги:

согласно тендерска документација
- со опис на техничкиот персонал и техничките орга-

ни кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната на-
бавка, особено на оние кои се одговорни за контролата 
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, 
оние што ќе бидат вклучени во изведување на рабо-
тите, без оглед на тоа дали се вработени во економски-
от оператор или не: согласно со тендерска документа-
ција.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 10:00 часот, место: Под-
ружница РЕК Осломеј

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
_____________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12039/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска клиника за неврологија
I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр. 17
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
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I.1.5) Лице за контакт: Илчо Котески, aдреса на е-
пошта: ilcokoteski@yahoo.com телефон/факс: 
075411155

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 
алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Лекови-Cladribine 2
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: На Клиниката

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Со количината на лековите кои ќе бидат 
набавени во оваа постапка се третираат пациенти со 
хронично заболување - Мултиплекс склероза. Бараната 
количина е за годишен третман на пациенти кои терапи-
јата ја добиваат во континуитет без прекин на подолг 
рок и евентуален прекин на истата би значел загрозува-
ње на здравјето на лицата.

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 33600000-6 - Фармацевтски произ-
води

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 23.12.2019 година
се планира да заврши 23.12.2020 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: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Не
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: 2.4 Способност 
за вршење професионална дејност 2.4.1 Како услов за 
утврдување способност за вршење професионална деј-
ност,  договорниот орган бара секој економски опера-
тор да достави доказ дека е регистриран  како  физичко  
или правно  лице  за  вршење  на  дејноста  поврзана  со  
предметот на  набавка  или доказ дека припаѓа  на  со-
одветно  професионално  здружение  согласно со про-
писите на земјата каде што е регистриран. 2.4.2  При  
утврдување на  способноста  за  вршење  професионал-
на  дејност  на  економските оператори   договорниот  
орган  бара  и  доказ  издаден  од  надлежен  орган  за  
исполнување  на посебните  услови  за  вршење  на  деј-
носта  пропишани  согласно  со  закон  кои  се  однесу-
ваат  на предметот на јавна набавка. 2.4.3  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 

- Решение за промет на големо со лекови согласно 
Законот за лекови и медицински средства.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со наведување на системот за управување и следе-
ње на синџирот за снабдување, кој економскиот опера-
тор ќе може да го примени при извршување на догово-
рот: 2.5 Техничка или професионална способност  2.5.1 
За да се квалификува како способен за извршување на 
предметниот договор за јавна набавка од аспект на не-
говата техничка или професионална способност, еко-
номскиот оператор треба да ги исполнува следниве ми-
нимални услови:         

 - Условите за безбедно чување, сместување, тран-
спорт и ракување со лековите треба да бидат во соглас-
ност со Правилникот за содржината на барањето и поб-
лиските услови по однос на просторот, опремата и када-
рот за добивање на одобрение на промет на големо со 
лекови („Сл. весник на РМ“ број 151/08);           

- Да поседува сопствена ладна комора за сместува-
ње и чување со автоматски  отчитувач на температура-
та која треба континуирано и да се одржува од 2-80C 
со капацитет соодветен на понудените количини за ле-
ковите кои се предмет на набавка и има потреба од по-
себен температурен режим;    
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- Да поседува соодветно возило за транспорт и дис-
трибуција на лековите; (да е опремено со температурен 
режим на чување од 20C до 80C) за лековите кои се 
предмет на набавка и има потреба од посебен темпера-
турен режим;            

- Да има вработено лице задолжено за фазите од набав-
ката (прием, чување и издавање на лековите);      

  - Да поседува резервен агрегат за довод на електрична 
енергија, кој се активира во случај на прекин на електрична-
та енергија и истиот да биде во функција;                         2.5.2 
Економскиот оператор го докажува исполнувањето на ми-
нималните услови од потточка 2.5.1 со доставување на:  

- Изјава дека ги исполнува условите за безбедно чу-
вање, сместување, транспорт и ракување со лековите 
треба да бидат во согласност со Правилникот за сод-
ржината на барањето и поблиските услови по однос на 
просторот, опремата и кадарот за добивање на одобре-
ние на промет на големо со лекови („Сл. весник на РМ“ 
број 151/08);  

- Изјава дека располага со ладилна комора со авто-
матски вграден термометар (од 20C до 80C за понуде-
ните лекови за кои е потребно чување во овој опсег) и 
читач на температурата за комората за лековите кои се 
предмет на набавка и има потреба од посебен темпера-
турен режим;   

- Изјава дека располага со соодветно возило за тран-
спорт и дистрибуција на лековите; (да е опремено со 
температурен режим на чување од 20C до 80C);  

- Изјава дека има 1 (еден) вработен дипломиран фар-
мацевт со положен стручен испит и лиценца за работа, 
задолжен за фазите од набавката (прием, чување и изда-
вање на лековите);           

- Изјава дека располага со агрегат за дополнително 
напојување на ладилната комора;

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

12.12.2019 година, 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 6.12.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 12.12.2019 година во 12:00 часот, место: Биб-
лиотеката на Клиниката

V.5) Дополнителни информации 
На горенаведената адреса
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12042/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈКП Илинден 

н. Илинден
I.1.2) Адреса: ул.„Гоце Делчев“ б. б., нас.Илинден

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1041
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Никола Цветкоски, адреса на 

е-пошта: nikola_cvetkoski@live.com телефон/факс: 
022/572-671

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Сервисни услуги за возила
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

тегорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Во сервисот на носителот на набавката или во га-
ражата на договорниот орган, што повеќе одговара во 
конкретната ситуација.

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:
Детален опис на предметот на набавката е даден во 

техничките спецификации од тендерската документа-
ција

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
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IV.2.1) За докажување на личната состојба, економски-
от оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е ре-

гистриран 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 документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 год. во 10:00 часот, место: Адми-
нистративни простории на Договорниот орган лоцира-
ни на ул.Гоце Делчев б. б. н. Илинден.

V.5) Дополнителни информации 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

горенаведената адреса или на тел. бр. 02/ 2572-671.
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12043/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиника 

за гастроентерохепатологија
I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр. 17

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Александар Биков, адреса на 

е-пошта: klinikagastro@gmail.com телефон/факс: 
3211134

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Медицинска опрема - сукцесиони пумпи (аспира-

тори)
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите:

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  ТД
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
33190000-8 - Разновидни медицински уреди и произ-

води
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 2.12.2020 год.
Период во месеци:  12 или 365 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Да

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економски-

от оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. Решение за вршење на промет на големо со ме-
дицински средства на триторијата на Република Маке-
донија издадено од Агенција за лекови и медицински 
средства на Република Македонија

IV.2.3) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
ISO 9001 и ISO 14001
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019  год. во  12:00 часот, место: Архи-
ва на ЈЗУ УК за Гастроентерохепатологија – Скопје

V.5) Дополнителни информации 071/ 392 709 Биков 
Александар

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12044/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: М-НАВ АД 

Скопје
I.1.2) Адреса: ул. „Босфор“ бр. 7

I.1.3) Град и поштенски код: Мралино – 1041
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Беса Аљим, адреса на е-пошта: 

besa.alimi@mnavigation.mk телефон/факс: 023251800
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-

кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Домување, градежништво и транспорт

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Канцелариски мебел за потребите  на М-НАВ
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Место на испорака на стоките е во магацинот на 
М-НАВ АД Скопје во близина на Меѓународен Аерод-
ром во 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
39000000-2 - Мебел (вклучувајќи канцелариски ме-

бел), покуќнина, домашни уреди (со исклучок на освет-
лување) и производи за чистење

II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Оперативни 24h столици
2. Останати работни столици
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Да [3.00%]
IV.1.2) Изјава за сериозност: Не
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
За да ја докаже способноста за вршење на професио-

нална дејност, економскиот оператор треба да достави 
документ за регистрирана дејност како доказ дека е ре-
гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна 
набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професио-
нално здружение согласно со прописите на земјата ка-
де што е регистриран

IV.2.3) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
Копија од сертификатот МКС EN ISO 9001:2015 

или еквивалент.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

12.12.2019 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

4.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 06.12.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 12.12.2019 год. во 11:00 часот, место: адми-
нистартивните простории на М-НАВ

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12045/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: АД ТЕЦ НЕ-

ГОТИНО
I.1.2) Адреса: с. Дуброво, Неготино
I.1.3) Град и поштенски код: НЕГОТИНО – 1440
I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Диме Марков, адреса на е-
пошта: dimemarkov@tecnegotino.com.mk телефон/факс: 
043361216

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
- Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Антикорозивна заштита на опрема
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

тегорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: АД ТЕЦ Неготино

II.3) Секторски договор: Електрична енергија
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
45442200-9 - Работи за нанесување на антикорозив-

ни слоеви
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  6

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
Документ за регистрирана дејност
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор
- со листа на главни испораки на стоки или изврше-

ни услуги во последните три години, со вредности, да-
туми, купувачи (договорни органи или економски опе-
ратори), со обезбедување потврда за извршени испора-
ки или извршени услуги:

- Референтна листа на извршени услуги.
- сертификати и извештаи издадени од надлежни те-

ла за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите:

- Доказ за техничка опременост за изведба на анти-
корозивната заштита од фирмата изведувач. 

- Елаборат за безбедност и заштита при работа и 
уверение за безбедноси и здравје при работа на изведу-
вачот. 

- Уверение за извршена обука за прва помош на из-
ведувачите. 

- Сертификати за употребените материјали за анти-
корозивната заштита и технички листи за материјалите 
што се употребуваат во процесот на антикорозивната 
заштита

IV.2.4) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
- ISO 9001:2015, 5.4.2 Економскиот оператор го до-

кажува исполнувањето на стандардите од потточка 
5.4.1 со доставување на: - Копија од валиден сертифи-
кат

- Стандарди за управување со животна средина:
- ISO 14001:2015 5.5.2 Економскиот оператор го до-

кажува исполнувањето на стандардите од потточка 
5.5.1 со доставување на: 

- Копија од валиден сертификат.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 год. во 11:00 часот, место: АД 
ТЕЦ Неготино

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12046/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ко-

чани
I.1.2) Адреса: ул. „Раде Кратовче“ бр. 1
I.1.3) Град и поштенски код: Кочани – 2300
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Татјана Крстова, адреса на е-

пошта: tatjana.krstova@kocani.gov.mk телефон/факс: 
033 274 001

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведента ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Оп-
шти јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Ревизија на техничка документација за Идеен и 

Основен проект за брана со придружни објекти на 
профилот Пониква 1-Арамиска чешма Кочани

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 230.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

тегорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; ин-
женерски услуги и интегрални инженерски услуги; ус-
луги за просторно планирање и инженерски услуги за 
уредување на земјиштето; поврзани научни и технички 
советодавни услуги; услуги за технички испитувања и 
анализа

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите:

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
даден во техничката спецификација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
71000000-8 - Архитектурни, градежни, инженерски 

и инспекциски услуги
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  4
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ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најдо-

бар однос меѓу цена и квалитет
Елементи                                                          Бодови
Цена                                                                    - 70
Квалитет                                                             - 30
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- Лиценца А за ревизија на проектна документација, 

издадена од надлежен орган, согласно Законот за гра-
дење. 

- Лиценца А за проектирање, издадена од надлежен 
орган, согласно со Законот за градење

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги во последните три години, со вредности, да-
туми, купувачи (договорни органи или економски опе-
ратори), со обезбедување потврда за извршени испора-
ки или извршени услуги:

Економскиот оператор да има реализирано мини-
мум 10 (десет) проекти/ревизии на хидротехнички об-
јекти од типот на насипни брани со придружни објекти 
во последните 10 години.

- со опис на техничкиот персонал и техничките орга-
ни кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната на-
бавка, особено на оние кои се одговорни за контролата 
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, 
оние што ќе бидат вклучени во изведување на рабо-
тите, без оглед на тоа дали се вработени во економски-
от оператор или не:

- Да има вработено (во постојан работен однос): 
- Најмалку 1 дипломиран градежен инженер, насока 

хидротехника, со овластување А за ревизија на проек-
тна документација од градежништво и овластување А 
за проектирање, кој ќе биде координатор на ревиден-
тскиот тим и одговорен за хидроградежниот дел на хид-
ротехничките објекти и хидротехничка конструкција 
(статичка и сеизмичка) анализа на насипната брана; 

- Најмалку 1 дипломиран инженер геолог, со овлас-
тување А за ревизија на проектна документација од гра-
дежништво и овластување А за проектирање кој ќе би-
де одговорен за геолошкиот, геотехничкиот дел и инјек-
тирањето на браната и хидротехничките објекти; 

- Најмалку 1 дипломиран градежен инженер, насока 
конструкции, со овластување А за ревизија на проектна 
документација од градежништво и овластување А за 
проектирање, кој ќе биде одговорен за деловите геоме-
ханика, фундирање и конструкциски анализи на хидро-
технички објекти.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 год. 11:00 часот, место: Општина 
Кочани

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12049/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: АД за поштен-

ски сообраќај Пошта на Северна Македонија во 
државна сопственост

I.1.2) Адреса: ул. „Орце Николов“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Дејан Стојковски, адреса на 

е-пошта: dejan.stojkovski@posta.com.mk телефон/ факс: 
02/3105236

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса
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I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
- Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
2.2.9. Сервисирање и одржување на противпо-

жарна опрема (ПП апарати, хидрантска мрежа, гро-
мобранско заземјување на објекти низ РМ) на 2 го-
дини

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 800.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

тегорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите:

II.3) Секторски договор: Поштенски услуги
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник
Шифра Опис
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување
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 по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
1. Потврда за регистрирана дејност - ДРД образец, 

како доказ дека е регистриран како физичко или прав-
но лице за вршење на дејноста поврзана со предметот 
на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно профе-
сионално здружение согласно со прописите на земјата 
каде што е регистриран. 

2. Економскиот оператор да има овластување за 
вршење дејност, согласно Одлуката на влада на РМ 
бр.01-296/2 од 06.02.2018 година издадено од Дирекци-
ја за заштита и спасување  согласно донесениот ,,Пра-
вилник за поблиските критериуми кои треба да ги ис-
полнуваат правните лица кои вршат оддржување и сер-
висирање на стабилни инсталации за откривање, јавува-
ње и гаснење на пожари и откривање на експлозивни 
смеси што се однесуваат на техничката опрема,, доне-
сен врз основа на член 45 став (8) од Законот за пожар-
никарство „Сл. весник на РМ“  бр:67/04, 81/07, 55/13, 
158/14, 193/15, 39/16  и тоа: 3. Овластување за оддржу-
вање, сервисирање и испитување на протипожарни апа-
рати член 46 став (4). 4. Овластување за оддржување и 
сервисирање на стабилни инсталации, за откривање, ја-
вување и гасење на  пожари и  откривање на експлозив-
ни смеси член 45 став (2).

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги во последните три години, со вредности, да-
туми, купувачи (договорни органи или економски опе-
ратори), со обезбедување потврда за извршени испора-
ки или извршени услуги:

во последните 3 години да има извршено (реализи-
рано) минимум 2 договори за услуги од ист вид како пред-
метот на набавката и минимум 2 потврди за квалитетно из-
вршување на договор. - Се докажува со: Референтна листа 
на главни испораки на извршени услуги во последните 
три години, со вредности, датуми, корисници (договорни 
органи или економски оператори), поткрепена со мини-
мум 2 потврди за квалитетно извршувани на договори из-
дадени од приматели на услугата.

- со опис на техничкиот персонал и техничките орга-
ни кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната на-
бавка, особено на оние кои се одговорни за контролата 
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, 
оние што ќе бидат вклучени во изведување на рабо-
тите, без оглед на тоа дали се вработени во економски-
от оператор или не:

да има вработено/ангажирано минимум 4 стручни 
лица со положен стручен испит од ДЗС, за испитување, 
одржување и сервисирање на ПП апарати. -Се докажу-
ва со: писмена изјава за вработени/ангажирани мини-
мум 4 стручни лица со приложени потврди за положен 
стручен испит од ДЗС, за испитување, одржување и сер-
висирање на ПП апарати.
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- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот:

да поседува минимум 3 товарни возила - Се докажу-
ва со: Писмена  изјава дека поседува 3 товарни возила, 
поткрепено со копии од важечки сообраќајни книшки.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 730 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 год. во 10:00 часот, место: просто-
риите на Дирекција на  А.Д.Пошта на Северна Македо-
нија – Скопје, ул. „Орце Николов“ бр.46, 1000 СКОПЈЕ

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12054/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ма-

кедонска 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,m aдреса на 

е-пошта: opstina_kamenica@yahoo.com телефон/факс: 
033/432-741

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат nа горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Органи на единиците на локална-
та самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Изградба на атмосферска канализација на дел од 

ул. „А. Македонски“ и уредување на отворен канал 
за атмосферски води во БЛОК 1 во М. Каменица

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  Из-

ведување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Македонска Каменица

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 поим-

ник, Шифра Опис 45000000-7 - Градежни работи
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  4 или 120 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економски-

от оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- Документ за регистрирана дејност како доказ дека 

е регистриран како физичко или правно лице за врше-
ње на дејноста поврзана со предметот на договорот за 
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јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно про-
фесионално здружение согласно со прописите на земја-
та каде што е регистриран. 

- Лиценца Б за градба на објекти од Втора категори-
ја издадена од Министерството за транспорт и  врски.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 12:00 часот, место: Оп-
штина Македонска Каменица

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
_______

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12055/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен прос-

ветен инспекторат
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: Јане Николовски, адреса на 

е-пошта: jane.nikolovski@mon.gov.mk телефон/факс: 
02/3140103

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Државни органи - Општи јавни ус-
луги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на возила за потребите на Државен 

просветен инспекторат
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.260.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје ул.„Кирил и Методиј“ 54

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: Детален опис на предметот на договорот 
е даден во техничките спецификации во прилог на оваа 
тендерската документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра Опис 34100000-8 - Моторни возила
34110000-1 - Патнички автомобили
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
документ за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на договорот за јав-
на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно профе-
сионално здружение согласно со прописите на земјата 
каде што е регистриран.
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ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 13:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 13:00 часот, место: скоп-
је кирил и методиј 54 913 канцеларија

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12056/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државна виде-

олотарија 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, aдреса на е-

пошта: dragan.velkov@videolottery.mk телефон/факс: 
+389 2 55 11 690

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведента ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Државни органи – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Услуги за комерцијална ревизија
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 150.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Ка-

тегорија на услуга број: 9 Сметководствени, ревизор-
ски и книговодителски услуги

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Услуги од регистрирано физичко (трго-
вец – поединец) или правно лице за вршење финансис-
ка ревизија на годишната сметка и финансиските из-
вештаи кои вклучуваат биланс на состојба и биланс на 
успех, извештај за промените во главнината, извештај 
за паричните текови, применетите сметководствени по-
литики и други објаснувачки белешки по годишната 
пресметка за годината завршена на 31.12.2019 година, 
во согласност со одредбите од член 478, 479 и 480, од 
Законот за трговски друштва

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра Опис 79212100-4 - Услуги за финансиска 
ревизија

II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  6

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена, или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: 
- Дејност поврзана со предметот на набавка. 
- Лиценца за овластен ревизор и лиценца за работа 

на овластен ревизор од Советот за унапредување и над-
зор на ревизијата на Република Северна Македонија, ка-
ко и доказ дека е регистрирано во Регистарот на овлас-
тени ревизори - трговци поединци (за трговец поеди-
нец); 
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- Лиценца за работа на друштвото за ревизија од Со-
ветот за унапредување и надзор на ревизијата на Репуб-
лика Северна Македонија, и доказ дека е регистрирано 
во Регистарот на друштва за ревизија (за друштва за ре-
визија).

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги во последните три години, со вредности, да-
туми, купувачи (договорни органи или економски опе-
ратори), со обезбедување потврда за извршени испора-
ки или извршени услуги: трговец – поединец или прав-
но лице во последните две години (2018 и 2019 година) 
да има извршено финансиска ревизија на годишната 
сметка и финансиските извештаи кои вклучуваат би-
ланс на состојба и биланс на успех, извештај за проме-
ните во главнината, извештај за паричните текови, при-
менетите сметководствени политики и други објасну-
вачки белешки по годишната пресметка, кај најмалку 6 
правни лица чија претежна (основна) дејност е коцка-
ње и обложување 92.00.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 год. во 10:00 часот, место: ул. „8 
Ударна бригада“ бр. 14, Скопје

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12057/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно прет-

пријатие за одржување и заштита на магистралните 
и регионалните патишта - Скопје ц.о.

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: Руска Хаџимитрова, адреса 

на е-пошта: ruska@makedonijapat.com.mk теле-
фон/факс: 075 282002

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 
алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавки  на Ризла за зимско одржување на па-

тишта за Подружница Скопје, Автопат, Велес, 
Штип и Битола

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Ризлата ќе се испорачува  по писмена нарачка  во 
рок од 1 (еден) ден со возила на Договорниот орган  
според Техничката Спецификацијата која е составен 
дел на овој договор од денот на потпишување на дого-
ворот.

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра Опис 14210000-6 - Чакал, песок, кршен ка-
мен и агрегати

14212000-0 - Гранули, парчиња, прашок од камен, 
камчиња, чакал, кршен и дробен камен, мешавини од 
камен,мешавини од песок и чакал и други агрегати

II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. -За Дел 1- Набавка на ризла за Под. Автопат
2. -За Дел 2- Набавка на ризла за Под. Скопје
3. -За Дел 3- Набавка на ризла за Под. Велес
4. -За Дел 4- Набавка на ризла за Под. Штип
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: Да
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Да [2.00%]
IV.1.2) Изјава за сериозност: Не
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган
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- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: ДРД Образец

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

3.12.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

25.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 27.11.2019 

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 година во 10:00 часот, место: 
Скопје

V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12059/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: НУ Народен 

театар Битола
I.1.2) Адреса: ул. „Маршал Тито“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Александар Митровски, адре-

са на е-пошта: aleksandar.mitrovski@hotmail.com теле-
фон/факс: 075/666-225

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горeнаведената ад-
реса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-
тивност или дејност: Правни лица основани за задово-
лување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 
алинеја б) од Законот - Спорт и култура

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Изработка и монтажа на сценографија за потре-

бите на НУ Народен театар Битола
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: НУ Народен театар Битола (сукцесивно, по прет-
ходна порачка од страна на НТБ)

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник, Шифра: Опис: 44000000-0 - Градежни конструк-
ции и материјали; помошни производи за градежниш-
тво (освен електрични апарати)

45000000-7 - Градежни работи
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци:  12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на дого-
ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-
ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, 
доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-
ни дела на правните лица дека не му е изречена според-
на казна привремена или трајна забрана за вршење на 
одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена заб-
рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: Документ за ре-
гистрирана дејност.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-

ја и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

27.11.2019 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

21.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 

година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 27.11.2019 година во 11:00 часот, место: НУ 
Народен театар Битола

V.5) Дополнителни информации 
Дадено во тендерска документација
V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ


