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Јавни набавки

ЈАВНИ НАБАВКИ
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12250/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Водовод и
канализација - Скопје
I.1.2) Адреса: ул. „Лазар Личеноски“ бр. 9 Скопје
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: александар николоски, адреса
на
е-пошта:
aleksandar.nikoloski@vodovodskopje.com.mk телефон/факс: 023062901
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски
друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Калибрација на инструменти и уреди за преглед
на водомери и лабораторија за испитување на квалитетот на водата
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и
поправка
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
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: Калибрација на инструменти и уреди за
преглед на водомери и лабараторија за испитување на
квалитет на водата (во делот за листите со број 2 и 3 од
поедноставена отворена постапка број 07968/2019) – по
листи на спецификација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 50000000-5 - Услуги за поправка и
одржување
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. ЛИСТА 1 (Листа 2) Калибрација на прецизни
ваги
2. ЛИСТА 2 (Листа 3) Калибрација на термометри,
логери за температура и термореактор
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
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ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: – Потврда за
регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа
на соодветно професионално здружение согласно со
прописите на земјата каде што е регистриран.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 13:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 13:00 часот, место: ЈП
Водовод и канализација Скопје, ул.„Лазар Личеновски“ бр.9, Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12272/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОУ „Александар Урдаревски“ - с. Сандево
I.1.2) Адреса: с. Сандево
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1011
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Кристина Јаневска, адреса на
е-пошта: kristina812009@hotmail.com телефон/факс:
02/2666-096
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Јавна набавка на посебен превоз за ученици
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 2 Услуги за копнен транспорт,
вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндирани возила и курирски услуги, освен услуги за транспорт на
поштенски пратки (освен услугите за железнички транспорт, кои се опфатени во категорија 18)
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ООУ„Александар Урдаревски“ ул.„1“ бр.11 с.
Сандево Општина Чучер-Сандево
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
60000000-8 - Транспортни услуги (со исклучок на
превоз на отпад)
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Превоз на ученици од село Бразда до ООУ „Александар Урдаревски“ с.Сандево и обратно
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2. Превоз на ученици од село Глуво до ООУ „Александар Урдаревски“ с.Сандево и обратно
3. Превоз на ученици од село Бањани до ООУ
„Александар Урдаревски“ с.Сандево и обратно
4. Превоз на ученици од село Горњани до ООУ
„Александар Урдаревски“ с.Сандево и обратно
5. Превоз на ученици од село Чучер Сандево до
ООУ „Александар Урдаревски“ с.Сандево и обратно
6. Превоз на ученици од село Голиево до ООУ
„Александар Урдаревски“ с.Сандево и обратно
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- 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 здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
- лиценца за вршење на слободен и посебен линиски превоз на патници во внатрешниот патен сообраќај
издадена на име на економскиот оператор од надлежна
институција.
- да поседува најмалку (шест) технички исправни
возила за превоз, со приложување на сообраќајни дозволи со важечка последна регистрација, за секое возило
посебно, издадени на име на економскиот оператор. Возилата да поседуваат потврди за исполнетоста на минималните техничко-експлоатациони услови издадени
од овластена станица за технички преглед за регистрација на возила согласно со прописите за безбедност во
сообраќајот.
- Возилата да поседуваат изводи од лиценцата за
вршење на слободен и посебен линиски превоз на патници во внатрешниот патен сообраќај издадена на име
на економскиот оператор од надлежна институција.
- Возилата да исполнуваат минимум еуро 5 стандард и да не се постари од 10 години
- Да се достави список(не постар од 30 дена) за
вкупниот број на вработени возачи кој број (согласно
со Законот) мора да е еднаков на вкупниот бројот на возила за кои ги поседува економскиот оператор на негово име.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 29.11.2019 година во 10:00 часот, место:
ООУ „Александар Урдаревски“ ул.„1“ бр.11, с.Сандево
Општина Чучер-Сандево
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12276/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиничка болница Битола
I.1.2) Адреса: ул. „Партизанска“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Соња Циуновска, адреса на
е-пошта: bolnica.bitola@gmail.com телефон/факс: 047
251 211
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I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Здравство
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на месо, риба и преработка
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Клиничка болница Битола
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
набавка на месо,риба и преработка
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
15100000-9 - Животински производи, месо и месни
производи
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Свинска кременадла со коска свежа од I I категорија од свињи со тежина над 50 кг, минимум 150 гр.до
200 гр.пакована во пластична фолија и картонска амбалажа од 5 до 10 кг.
2. Пилешки ражничи свежи ,не саламурено,минимум 100 гр.до 150 гр. пакована во пластична фолија и
картонска амбалажа од 5 до 10 кг.класа А
3. Свинско каре-замрзнато I категорија во паковање од 2 до 5 кг. пакована во пластична фолија и картонска амбалажа од 5 до 10 кг.
4. Јунешко месо А категорија заден бут без коска
свежо во паковање од 1кг до 5 кг. пакована во пластична фолија и картонска амбалажа од 5 до 10 кг.
5. Мелено месо од јунешка плешка I категорија свежо во паковање од 1 кг до 5 кг. пакована во пластична
фолија и картонска амбалажа од 5 до 10 кг.
6. Јунешко чкембе смрзнато во паковање од 2 до 5
кг. пакована во пластична фолија и картонска амбалажа од 5 до 10 кг.
7. Пилешки стек замрзнат пакован до 2 кг.класа А
пакована во пластична фолија и картонска амбалажа од
5 до 10 кг.класа А
8. Пилешки копани кратки замрзнати пакован до 2
кг.класа А со тежина на едно парче од 120-150 гр.,пакована во пластична фолија и картонска амбалажа од 5 до
10 кг
9. Јагнешки џигер комплет свеж(бел и црн џигер и
срце) паковање од 1 кг.до 5 кг. пакована во пластична
фолија и картонска амбалажа од 5 до 10 кг.
10. Свинско месо од бут I категорија без коска свежо мин.пак.до 5 кг. пакована во пластична фолија и
картонска амбалажа од 5 до 10 кг.
11. Свински џигер свеж пакована во пластична фолија и картонска амбалажа од 5 до 10 кг.
12. Пилешки увијачи со сланина и кашкавал паковани во пластична фолија и картонска амбалажа од 5 до
10 кг.животинско потекло со мин.40 % маснотии ,свежи со тежина од 150 до 200 гр.

13. Дебели колбаси -свежи,полнети во овчи природни црева со свежо мелено свинско месо од II категорија
во паковање од 1 кг до 5 кг пакована во пластична фолија и картонска амбалажа од 5 до 10 кг.
14. Свински кулен со тежина од минимум 300 до
500 гр. пакована во пластична фолија и картонска амбалажа од 5 до 10 кг.
15. Салама пилешки гради-шунка во црево со тежина од минимум 300 гр до 2000 гр. пакована во пластична фолија и картонска амбалажа од 5 до 10 кг
16. Кренвишли пилешки вакумирани од 4 до 5 парчиња со минимум 250 гр тежина на паковањето пакована во пластична фолија и картонска амбалажа од 5 до
10 кг.содржина вкупни протеини од минимум 10%
17. Кренвишли свински вакумирани од 4 до 5 парчиња со минимум 250 гр тежина на паковањето пакована
во пластична фолија и картонска амбалажа од 5 до 10
кг.содржина вкупни протеини од минимум 10%
18. Свинска печеница чадена со тежина од минимум 0,500гр до 2 кг пакована во пластична фолија и
картонска амбалажа од 5 до 10 кг.
19. Врат чаден со тежина од минимум 1 кг до 2 кг
пакована во пластична фолија и картонска амбалажа од
5 до 10 кг.
20. Свинска чајна колбасица вакумирана од минимум 250 гр до 500 гр. пакована во пластична фолија и
картонска амбалажа од 5 до 10 кг.
21. Калифорниска пастрмка свежа,нечистена и тежина на парче од 200 до 300 гр., класа А, пакувана во пластична амбалажа од 5 до 10 кг.
22. Риба ослич парче без глава со големина од
150гр-200 гр замрзнат во паковање до 2 кг пакована во
пакет од 5 до 10 кг.
23. Крањска колбасица со тежина од 100гр парче,вакумирана во паковање до 500 гр
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12 или 365 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
ДРД образец за регистрирана дејност од Централен
регистар на РСМ
- Копија од решение дека е регистриран во регистарот на објекти и оператори со храна од животинско
потекло во Агенција за храна и ветеринарство на Р.М.
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со опис на техничките услови и мерки кои економскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет како и со опис на своите капацитети за развој и истражување:
-да располага (свое или изнајмено)минимум едно
соодветно возило-ладилник за дотур на месо и месни
производи -понудувачот треба да користи безбедни материјали за пакување храна. -понудувачот треба да располага со продавница (месарница) во Битола - ЕО кој
ќе достави понуда за свежо месо треба да достави и Договор со Кланица во РСМ
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 29.11.2019 година во 10:00 часот, место: Клиничка болница Битола
V.5) Дополнителни информации информации на
тел. 047/243-380 или моб. 076/369-012 во набавна
служба.
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12278/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет
„Св. Климент Охридски“ – 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: Ѓулен Емин, адреса на епошта: gjulen.emin@uklo.edu.mk телефон/факс: 047 223
788
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Услуги за мобилна телефонија
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 5 Телекомуникациски услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
64212000-5 - Услуги на мобилна телефонија
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 24
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
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IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
ДРД
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 80 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 10:00 часот, место: Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12279/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство „Мајка
Терезa“ – Скопје
I.1.2) Адреса: ул. „Коста Абрашевиќ“ бр.3
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Благојка Марковска, адреса
на е-пошта: tenderi@gynobs-cair.org.mk телефон/факс:
022600 825
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1
алинеја б) од Законот – Здравство
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Лекарства
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Болничка аптека
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
во тендерската документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис 33600000-6 - Фармацевтски производи
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. R03DA05 aminophylline раствор за инјектирање
250mg/10ml ампула
2. C01BD01 amiodarone раствор за инјектирање /раствор за инјектирање или инфузија 150mg/3ml Ампула
3. J01CA01 ampicillin прашок за раствор за инјектирање или инфузија/прашок и вехикулум за раствор за
инјектирање или инфузија 500mg вијала/Вијала+вијала
4. J01GB06 amikacin раствор за инјектирање/раствор за инјектирање или инфузија 500mg/2ml Вијала/ампула
5. J06BB01 Human anti-D(RH)immunoglobulin Раствор за инјектирање/прашок и вехикулум за раствор за
инјектирање 300mcg/2ml(1500IE) Наполнет инјекциски
шприц /вијала+ампула
6. M03AC04 Atrakurijum besilat Раствор за инјектирање 25mg/2.5ml,50мг/5мл ампула
7. V07AB Water for injections (solvens and diluting
agents) Вехикулум за парентерална употреба 2ml Ампула
8. V07AB Water for injections (solvens and diluting
agents) вехикулум за парентерална употреба 5ml. Ампула
9. V07AB Water for injections (solvens and diluting
agents) вехикулум за парентерална употреба 10ml. Ампула
10. A11GA01 ascorbic acid раствор за инјектирање
500mg/5ml Ампула
11. A03BA01 atropine раствор за инјектирање
0,50mg/1ml Ампула
12. A03BA01 atropine раствор за инјектирање
1mg/1ml. Ампула
13. N01BB01 bupivacaine раствор за инјектирање
5mg/1ml. Ампула/вијала
14. N01BB01 Bupivacaine hydrochlorid Раствор за инјектирање 0.5% 5mg/ml Ампула/вијала
15. A12AA03 calcium glukonat раствор за инјектирање 10% Ампула
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16. R06AC03 chloropyramine раствор за инјектирање 20mg/2ml Ампула
17. G02AD04 carboprost раствор за инјектирање
0.25mg/ml Ампула
18. B02BX02 carbozochrome Раствор за инјекција
10mg/2ml ампула
19. N06BC01 Caffeine citrate Раствор за инјектирање
10mg/1ml Ампула
20. J01DD01 cefotaxime прашок за раствор за инјектирање или инфузија/прашок и вехикулум за раствор за
инјектирање 1gr (1000mg) Вијала/вијала+ампула
21. J01DD04 ceftriaxone Прашок за раствор за инјектирање 250mg Вијала
22. J01DD04 ceftriaxone Прашок за раствор за инјектирање/прашок и вехикулум за раствор за инектирање 1gr (1000mg)/1000mg/3.5ml Вијала/вијала+ампула
23. J01DD02 ceftazidime Прашок за раствор за инјектирање или инфузија 500mg вијала
24. J01MA02 ciprofloxacin концентрат за раствор за
инфузија 100mg/10ml Ампула
25. J01FF01 clindamycin раствор за инјектирање/раствор за инјектирање или инфузија 600mg/4ml Вијала/ампула
26. M03CA01 Dantrolen sodium Раствор за инјектирање 20mg/ml Ампула
27. H02AB02 dexamethasone раствор за инјектирање
4mg/1ml Ампула
28. N05BA01 diazepam раствор за инјектирање/раствор за инјектирање или инфузија 10mg/2ml, 5mg/1ml
Ампула
29. C01AA05 digoxin раствор за инјектирање или
инфузија 0.25mg/2ml ампула
30. C01CA04 dopamine Концентрат за раствор за инјектирање 40mg/1ml. Ампула
31. C01CA24 Epinephrinе (adrenaline) Раствор за инјектирање/раствор за инјектирање или инфузија
1mg/1ml ампула
32. C09AA02 enalaprilat Раствор за инјектирање
1,25mg/ml ампула
33. B01AB05 enoxaparin раствор за инјектирање
2000 anti-Xa IE/0.2ml Наполнет инјекциски шприц х
0,2мл+игли/кутија
34. B01AB05 enoxaparin раствор за инјектирање
4000anti-Xa IE/0.4ml Наполнет инјекциски шприц х
0,4мл+игли/кутија
35. J01DH03 Ertapenem Прашок за концентрат раствор за инфузија 1000mg вијала
36. C01CA01 etilefrine раствор за инјектирање или
инфузија 10mg/1ml. ампула
37. C01CA01 Ephedrine hydrochloride Раствор за инјектирање или инфузија 30mg/10ml ампула
38. N01AB06 isoflurane Пареа за инхалирање,раствор 99.9-100%w.w/250ml Шише
39. A02BA03 Famotidine Прашок и вехикулум за
раствор за инјектирање 20mg/2ml Вијала+вехикулум
40. N01AH01 fentanyl раствор за инјектирање
50mcg/1ml, 0,1mg/2ml Ампула x2ml
41. N01AH01 fentanyl раствор за инјектирање
50mcg/1ml/0,5mg/10ml Ампула x10ml
42. V03AB25 flumazenil раствор за инјектирање
0,5mg/5ml ампула
43. C03CA01 furosemide раствор за инјектирање
20mg/2ml ампула
44. J01GB03 gentamicin раствор за инјектирање
20mg/2ml Ампула
45. J01GB03 gentamicin Раствор за инјектирање
120mg/2ml, (120mg/1.5ml) Ампула

46. C01DA02 glyceryl trinitrate концентрат за раствор за инфузија/раствор за инјектирање 10mg/10ml ампула
47. B05AA06 Gelatin agents Инфузионен раствор 4%
Шише х500мл
48. J06BB04 Hepatitis B immune globulin Раствор за
инјектирање 1ml Ампула
49. B05AA01 Human albumin раствор за инјфузија
0,2g/1ml, 200g/l, 20%, 200mg/ml, 20g/100ml Вијала/
шише
50. B01AB01 heparin Раствор за инјектирање (суб
кутан) 5000iu/ml ампула
51. A03BB01 Hyoscine butilbromide Раствор за инјекции 20mg/ml ампула
52. A10AB05 Insulin aspart раствор за инјектирање
100IE/ml Вијала
53. N01AX03 Ketamine hydrochloride Раствор за инјектирање 500mg/1ml/50mg/ml Ампула/вијала
54. M01AE03 ketoprofen Раствор за инјектирање/раствор за инјектирање или инфузија 100mg/2ml ампула
55. N01BB02 lidocaine hydrochloride раствор за инјектирање 40mg/2ml, 20mg/ml ампула
56. N02BB02 metamizol sodium раствор за инјектирање 1g/2ml Ампула
57. N02BB02 metamizol sodium раствор за инјектирање 2.5g/5ml. Ампула
58. H02AB04 methylprednisolone /methylprednisolone
succinatе natrium прашок и вехикулум за раствор за инјектирање/ прашок и вехикулум за раствор за инјектирање или инфузуја 20mg Вијала + ампула/ампула+ампула
59. H02AB04 methylprednisolone/methylprednisolone
succinate natrium Прашок и вехикулум за раствор за инјектирање/прашок и вехикулум за раствор за инјектирање или инфузија 40mg, 40mg/1ml Вијала + ампула/ампула +ампула
60. H02AB04 Methylprednisolone succinate natrium
Прашок и вехикулум за раствор за инјектирање/инфузија 500mg/7,8ml Вијала +ампула
61. G02AB01 methylergometrine Раствор за инјектирање 0,2mg/ml ампула
62. A03FA01 metoclopramide . раствор за инјектирање 10mg/2ml ампула
63. N05CD08 midazolam раствор за инјектирање
1mg/1ml, 5mg/5ml ампула
64. N02AA01 Morphine hydrochloride trihydrate Раствор за инјектирање 20mg/1ml ампула
65. J01XD01 metronidazole Раствор за инфузија
500mg/100ml, 0.5%, 5mg/1ml) Шише x100ml
66. B01AB06 Nadroparinum calcium Раствор за инјектирање 3800IE Anti –Xa/0.4ml Наполнет инјекциски
шприц
67. B01AB06 Nadrpoarinum calcium Раствор за инјектирање 5700IE AntiXa/0.6ml Наполнет инјекциски
шприц
68. V03AB15 naloxone раствор за инјектирање
0,4mg/1ml(400mcg/ml)/ ампула
69. N07AA01 neostigmine раствор за инјектирање
0.5mg/ml ампула
70. H01BB02 oxytocin раствор за инјектирање
5iu/1ml ампула
71. H01BB02 Oxytocin Раствор за инјектирање
10iu/1ml ампула
72. A04AA01 ondansteron Раствор за инјектирање/раствор за инјектирање или инфузија 4mg/2ml ампула
73. A02BC02 Pantoprazole Прашок за раствор за инјектирање 40mg вијала
74. N02BE01 paracetamol раствор за инфузија
10mg/ml вијала/шише х 100ml
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75. B02BA01 phytomenadione раствор за инјектирање 10mg/ml Ампула
76. B05XA01 potassium chloride Концентрат за раствор за инфузија 7.45%(1mmol/ml) Ампула /вијала
77. V03AB14 protamin раствор за инјектирање или
инфузија 50mg/5ml.10mg/1ml Ампула/ вијала
78. A11HA02 pyridoxine раствор за инјектирање
50mg/2ml ампула
79. M03AC01 pancuronium Раствор за инјектирање
4mg/2ml ампула
80. N01AX10 propofol Емулзија за инјектирање или
инфузија 1%) (20mg/20ml, 10mg/ml) ампула
81. M03AC09 Rokuronium bromid Раствор за инјектирање 50mg/5ml,10mg/ml Вијала
82. B05XA02 sodium bicarbonate раствор за инфузија 8.40% Ампула
83. M03AB01 suxamethonium раствор за инјектирање 100mg/2ml, 50mg/1ml ампула
84. V03AB35 sugammadex Раствор за инјектирање
100mg/1ml Вијала
85. N01AB08 sevoflurane Пареа за инхалирање,раствор 100% Шише x 250ml
86. N02AX02 tramadol раствор за инјектирање
50mg/ml. ампула
87. N02AX02 tramadol Раствор за инјектирање
100mg/2ml ампула
88. G04BD09 trospium раствор за инјектирање
0.2mg/5ml ампула
89. N01AF03 Thiopentalum natrium Раствор за инјектирање 0.5gr ампула
90. B02AA02 Tranexamic acid Раствор за инјектирање 500mg/5ml ампула
91. A11DA01 thiamine раствор за инјектирање
100mg/ml ампула
92. C02CA06 urapidil раствор за инјектирање 25мг/
5ml ампула
93. C08DA01 verapamil Раствор за инјектирање
5mg/2ml Ампула
94. A07AA09 vancomycin Прашок за раствор за инјектирање 500мг вијала
95. J01CA01 ampicillin Капсула, тврда 500мг Капсула
96. J01CA01 ampicillin Гранули за перорална суспензија 250mg/5ml Шише
97. A06AB02 bisacodyl Обложена, гастрорезистентна таблета 5mg таблета
98. R05CB02 bromheksin таблети 8mg таблета
99. G02CB01 bromocriptine таблети 2.5mg таблета
100. J01MA02 ciprofloxacin Филм-обложена таблета
500mg таблета
101. J01DB01 cefalexin прашок за перорална суспензија 250mg/5ml Шише
102. JO1DB01 cefalexin Капсула тврда 500mg
103. S01AA01 chloranfenikol маст за око 10mg/1gr
Туба
104. J01FF01 clindamycin Капсула,тврда 300mg капсула
105. N05BA01 Diazepam таблета/обложена таблета
2mg Таблета
106. N05BA01 diazepam таблета/обложена таблета
5mg таблета
107. J01AA02 doxycycline Капсула/капсула,тврда
100mg капсула
108. D03AX Deproteiniziran hemodijalizant od teleska
krv (protein-free haemodialysate of calves blood) гел
4.15mg/g Туба
109. D06AX07 gentamicin маст 1mg/1g (0.1%) туба
110. N01BB02 Lidocaine Спреј за кожа,раствор
100mg/ml Шише мин.50мл
111. N01BB02 Lidocaine гел 5% туба

112. C05BA53 Heparin,allantoin dexapanthenol крем
(300iu+3mg+4mg)/1g Туба
113.
A07FA01
laktobacillus,
bifidobacterium,
enterococcus тврди капсули 1,2x10na 7 CFUzivi
liofilizirani bakterii Капсула
114. Bacilus clausii Peroralna suspenzija 3000000/5ml
Вијала
115. N02BB02 metamizole sodium таблети 500mg
116. C02AB02 methyldopa Филм-обложена таблета
250ng Таблета
117. C08CA05 nifedipinе Таблета со продолжено ослободување/филм обложена таблета со продолжено ослободување 20mg Таблета
118. AO7AA02 nystatin прашок за перорална суспензија 100000IE/ml шише
119. NO2BE01 paracetamol Таблета 500mg Таблета
120. NO2BE51 Paracetamol, propyphenazone, caffeine,
codeine таблета 250mg+210mg+50mg+10mg Таблета
121. SO1AA12 tobramycin Капки за око,раствор
3mg/ml (0,5%) шише
122. J01GB01 tobramycin Маст за око (0,3%) Ал.
туба
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
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- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- Документ за регистрирана дејност - образец ДРД
или потврда за регистрирана дејност
- Решение за промет на големо со медицински средства согласно Законот за лекови и медицински средства.
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со опис на техничките услови и мерки кои економскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет како и со опис на своите капацитети за развој и истражување:
- Решение за ставање во промет на медицинско средство или привремено или трајно одобрение за паралелен увоз, согласно Законот за лекови и медицински
средства. За нерегистрираните медицински средства: Дозвола за увоз (одобрение за интервентен увоз) согласно Законот за лекови и медицински средства. Во прилог листата на решението за пуштање во промет да се
одбележи за кој дел се однесува,заради ажурност при
евалуацијата.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
16.12.2019 година, 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 10.12.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 16.12.2019 година во 12:00 часот, место:
Правна служба
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12280/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Здравствен дом – Прилеп
I.1.2) Адреса: ул. „Марксова“ б.б.
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп – 7500
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Анета Наумоска, адреса на епошта: zdravstvendompp@t.mk телефон/факс: 048/428184

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Здравство
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Екстра лесно гориво за греење
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Котлара во ЈЗУ Здравствен дом – Прилеп сместена во главната зграда на ул. „Марксова“ б. б. и Котлара
сместена во зградата на Амбулантата на ТУТ-КОМ на
ул. „Марксова“ 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:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
09135100-5 - Масло за греење
09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрична енергија и од други извори на енергија
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- Документ за регистрирана дејност
- Лиценца за вршење на енергетска дејност
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор
- Извод од целокупниот приход на претпријатието
(податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде
што се бара, изјава за приходот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу за
последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот
на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации:
Точка 5.3.2.2 од ТД
IV.2.4) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:
Точка 5.3.3.2 од ТД
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 29.11.2019 година во 10:00 часот, место: ЈЗУ
Здравствен дом Прилеп
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12283/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет
„Св. Климент Охридски“ – 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: Ѓулен Емин, адреса на епошта: gjulen.emin@uklo.edu.mk, телефон/факс: 047
223 788
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Услуги од туристичка агенција
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 3 Услуги за воздушен транспорт на луѓе и товар, освен услуги за транспорт на
поштенски пратки
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
63500000-4 - Услуги на туристички агенции, туроператори и услуги за обезбедување помош на туристи
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
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IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДРД
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 10:00 часот, место: Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12285/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Радовиш - орган на општината

I.1.2) Адреса: бул. Александар Македонски бр. 7
I.1.3) Град и поштенски код: Радовиш – 2420
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Мане Манев, aдреса на епошта: manevmane@yahoo.com телефон/факс: 075/499513
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Булевар – рехабилитација на едната лента.
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 6.732.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Општина Радовиш
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: Булевар – рехабилитација на едната
лента.
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 45000000-7 - Градежни работи
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 4 или 120 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
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- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДРД Образец.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 10:00 часот, место: Радовиш
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12288/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Клиника за
кардиологија – Скопје
I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр. 17
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Маја Младенов, адреса на епошта: majablazevska13@gmail.com телефон/факс:
023211662
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1
алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Стентови
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Магацин на ЈЗУ У Клиника за кардиологија
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:
опишан во тендерска документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 33000000-0 - Медицинска опрема,
фармацевтски и производи за лична нега
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Коронарен DES COBALT CHROMIUM STENT
со можност за експанзија до 5,5мм за дијаметрите 3,5 и
4,0 мм без скратување, обложен со перманентен полимер и Лимус цитостатик, нелинеарен линк дизајн, должина од 8 до 38мм, дијаметар од 2,25 до 4мм, компатибилен со 5F за сите големини
2. Коронарен платинум хромиум стент, со перманентен полимер, обложен со цитостатик -EVEROLIMUS
(DES) (2.25mm - 4.0mm minimum raspon na stent
dijametar ). и должина од 8 до 38 мм.
3. Периферен Нитинол Стент систем, самоекспандирачки, со дизајн на вплетена мрежа флексибилен и отпорен на свивање, наменет за интервенции на феморалната и артерија поплитеа, 6 F, 120 cm, димензи од 4,5
до 6,5 мм, дијаметар, и должина на стентот од 20 до
150 мм,
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Да [3.00%]
IV.1.2) Изјава за сериозност: Не
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
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- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Докумет за регистрирана дејност Решение за 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 документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
16.12.2019 година, 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 10.12.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 16.12.2019 година во 12:00 часот, место: Соба
број 3 на ЈЗУ У Клиника за кардиологија
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12289/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина
Охрид
I.1.2) Адреса: ул.„Димитар Влахов“ бр.57
I.1.3) Град и поштенски код: Охрид – 6000
I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Лилјана Симоноска, адреса
на е-пошта: javni.nabavki@ohrid.gov.mk телефон/факс:
046/262 493
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка и поставување на настрешници на автобуски стојалишта
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 824.238,15 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Територија на општина Охрид
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка: Види тендерска документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 45000000-7 - Градежни работи
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
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- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Документ за регистрирана дејност (Дрд образец).
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 13:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 13:00 часот, место: Административна зграда на Општина Охрид
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12291/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Архитектонски факултет Скопје
I.1.2) Адреса: бул. Партизански одреди бр.24
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Елизабета Кулеванова, aдреса на е-пошта: dekanat@arh.ukim.edu.mk телефон/факс:
02/3 116 367
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1
алинеја б) од Законот – Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на компјутери, принтери, скенери и видео бим
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Архитектонски факултет-Скопје, на адреса бул.
Партизански одреди бр.24, 1000 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: Предметот на набавката е делив Дел 1.
Аудиовизуелна опрема, Дел 2. Компјутери, и Дел 3.
Печатари и скенери
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. Аудиовизуелна опрема
2. Компјутери
3. Печатари и скенери
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 10.12.2019 година
се планира да заврши 9.12.2020 година.
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- Во прилог на понудата да се достави Доказ за
Овластен сервис од производителот на опремата
- Во прилог на понудата да се достават точни спецификации на понудената стока (Data Sheet)
- Во прилог на понудата да се достав Сертификат за
авторизација од страна на производителот (MAF сертификат)
IV.2.3) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
- Сертификат за ISO 9001:2015 (Quality Management
System) или еквивалентен, издаден од акредитирано
тело, со број, датум на издавање и актуелна важност на
сертификатот.
- Стандарди за управување со животна средина:
- Сертификат за и ISO 14001:2015 (Environmental
management) или еквивалентен, издаден од акредитирано тело, со број, датум на издавање и актуелна важност
на сертификатот.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
15:30 часот.
V.3) Период на важност на понудата: 60 денови
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 год. во 10:00 часот, место: Архитектонски факултет – Скопје, на адреса бул. Партизански одреди бр.24, Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12294/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комуналец - Кавадарци

I.1.2) Адреса: ул. „Индустриска“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Кавадарци – 1430
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Вања Поп Динова, адреса на
е-пошта: csr.vmanevska@yahoo.com телефон/факс: 043
410 351
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Тампон, шодер и песок
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈП Комуналец Кавадарци
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
44000000-0 - Градежни конструкции и материјали;
помошни производи за градежништво (освен електрични апарати)
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12 или 365 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
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- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: да достави.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 29.11.2019 година во 12:00 часот, место: ЈП
Комуналец Кавадарци
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12295/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: АГЕНЦИЈА
ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
I.1.2) Адреса: ул.„Македонија“ бр.38
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Цветанка Митревска, адреса
на е-пошта: javninabavki@avmu.mk телефон/факс:
023103405

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Горива за потребите на Агенцијата
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Република Северна Македонија
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 документција
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрична енергија и од други извори на енергија
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 24
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
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- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е
регистриран како физичко или правно лице за вршење
на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран, и
- Доказ издаден од надлежен орган за исполнување
на посебните услови за вршење на дејноста пропишани
согласно со закон кои се однесуваат на предметот на
договорот
- Лиценца за вршење на енергетска дејност издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република
Македонија, согласно со Законот за енергетика
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор
- Извод од целокупниот приход на претпријатието
(податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде
што се бара, изјава за приходот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу за
последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот
на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации:
- Извод од целокупниот приход на претпријатието
(податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и онаму каде
што е соодветно, од прометот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка, во најмалку една од
последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот
на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации.
IV.2.4) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:
Искуство во успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавка во последните 3 (три) години/
- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:
- Изјава за користење на систем за безготовинско
плаќање

- Изјава дека располага, односно обезбедува минимум 1 (една) бензинска пумпа на подрачјето на градот
Скопје, минимум 1 (една) бензинска пумпа на подрачјето на oпштините Охрид, Битола, Гевгелија, Штип, Куманово, Велес и Тетово.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 10:00 часот, место:
Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
ул.„Македонија“ бр.38 Скопје
V.5) Дополнителни информации
Во тендерска документација
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12301/2019
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: 3211
134/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Здравство
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
лекови и раствори
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ф-ко клиника Гастро
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Да
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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
33680000-0 - Фармацевтски производи
33617000-8 - Минерални додатоци
33612000-3 - Медицински производи за функционални гастроинтестинални нарушувања
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. J01CR02 Amoxicillin+clavulanic acid
2. J01MA02 Ciprofloxacin
3. A05AA02 Ursodeoxycholic acid
4. A07EC01 Sulfosalazinе
5. P01AB01 Metronidazole
6. N05AA03 Promazine
7. C03CA01 Furosemide
8. C08DA01 Verapamil
9. C09AA02 Enalapril 10 mg.
10. C09AA02 Enalapril 20 mg.
11. J01CA04 Amoxicillin
12. M01AE03 Ketoprofen
13. C01DA02 Glyceryl trinitrate
14. C08CA05 Nifedipine
15. N02BE01 Paracetamol
16.
A09AA02
lipase,
protease,
amylase
(multienzymes)
17. Lactobacillus helveticus 9,0x10 CFU, Lactococus
lactis 9,0x10 CFU, Bifidobacterium longum 6,75x10CFU,
Bifidobacterium breve 4,5x10 CFU, Lactobacillus
rhamnosus 4,5x10 CFU, Streptoccocus thermophilus
4,5x10 CFU,Bifidobacterium bifidum 2,25x10 CFU,
Lactobacillus casei 2,25x10CFU, Lactobacillus plantarum
2,25x10CFU ,Oligofruktoza
18. A02BA03 Famotidine
19. A07EC02 Mesalazine
20. A07AA02 Nystatin
21. A05BA17 L- Ornithine -L-aspartate
22. C07AG02 Carvedilol
23. H02AB06 Prednisolone
24. C03DA01 Spironolactone 25 mg.
25. C03DA01 Spironolactone 100 mg.
26. R03DA05 Aminophylline
27. R06AX13 Loratadine
28. N05BA01 Diazepam 5 mg
29. N05BA01 Diazepam 2mg.
30. J02AC01 Fluconazole
31. L04AX01 Azatioprin
32. A02BC03 Lansoprazole
33. J01GB03 Gentamicin
34. J01DD04 Ceftriaxone
35. C01CA04 Dopamine
36. B01AB05 Enoxaparin 2000
37. B01AB05 Enoxaparin 4000 anti-Xa IE/0,4 ml
38. C09AA02 Enalaprilat
39. А03BB01 Hyoscine butylbromide
40. B01AB01 Heparin
41. J01FF01 Clindamycin
42. A05BA17 L-ornithine-l-aspartate 5 g/10 ml
43. Ј01DH03 Ertapenem
44. H01CB02 Octreotide
45. C08DA01 Verapamil
46. A11DA01 Thiamine
47. J01XA01 Vancomycin
48. H02AB02 Dexamethasone
49. N05AL01 Sulpiride
50. G04BD09 Trospium
51. B03BA01 Cyanocobalamin

52. A02BC02 Pantoprazole
53. A02BC05 Esomeprazole
54. A11GA01 Ascorbic Acid
55. B05AA01 Albumin/human albumin
56. C01CA24 Epinephrine / adrenaline
57. R03DA05 Aminophyline
58. J01MA02 Ciprofloxacin
59. A12AA03 Calcium Gluconatе
60. J01DD04 Ceftriaxone
61. R06AC03 Chlorоpyraminе
62. N05BA01 Diazepam
63. C01AA05 Digoxin
64. C03CA01 Furosemidе
65. A11HA02 Pyridoxine
66. N05CD08 Midazolam
67. N02BB02 Metamizole sodium
68. A03FA01 Metoclopramide
69. H02AB04 Мethylprednisolone/ Мethylprednisolone succinate natrium
70. A10AB05 Insulin aspart
71. N02AX02 Tramadol 100 mg/2ml
72. N02AX02 Tramadol 50 mg/1ml
73. B05AA06 Gelatin agents
74. B05BA02 Emulzija so masla
75. B05BA03 Glucose(solutions for parenteral
nutrion)/carbohydrates10%
76. B05BA03 Glucose (solutions for parenteral
nutrion)/carbohydrates 5%
77. B05BB01 Electrolites/ rastvor na elektroliti
Na,K,Ca/Cl
78. B05XA30 Electrolytes/раствор на електролити
NaCl,KCl,CaCl,Na laktat
79. B05BB01/B05XA03 Sodium chloride/electrolytes
80. B05BA01 Solution for parenteral nutrition, amino
acids 5%
81. J01XD01 Metronidazol
82. B05BC01 Mannitol
83. V06DX01 Enteral nutrition
84. B05BA01 Sol. for parenteral nutrition, amino acids
hepa 8-10%
85. N01AH01 Fentanyl
86. N02BE01 Paracetamol
87. A07AA11 Rifaximin
88. B05BA10 Sol. for parenteral nutrition,
combinations
89. B05XA01 Potassium chloride
90. N01BBO2 Lidocaine
91. J06BB04 Human, hepatitis B immunoglobulin
92. C01DA02 Glyceril trinitrate
93. B05XA05 Magnezium sulfate
94. B02BA01 Phytomenadione
95. A03BA01 Atropini sulfas
96. B05XA03 Sodium chloride
97. B05BA03 Glukose
98. B05XA02 Natriumhydrogencarbonat
99. C05BB02 Polidocanol(Lauromakrogol)
100. Makrogol 4000(polyethylene glycol+електролити) 1 доза 256грама(4x64гр.)
101. C01CA03 Norepinephrine
102. Makrogol 3350(polyethylene glycol+simethicone)
1 доза 244грама(4x61гр.)
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 03.01.2020
се планира да заврши 03.01.2021
Период во месеци: 12 или дена 365
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: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ
И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): 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, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
– Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е
регистриран како физичко или правно лице за вршење
на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. - Решение за промет на големо со лекови и медицински средства согласно Законот за лекови и медицински средства.
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите
што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите:
. Решение за ставање во промет на лекови и раствори или привремено или трајно одобрение за паралелен увоз, согласно Законот за лекови и медицински
средства. За нерегистрираните лекови и раствори .Потврда од Агенцијата за лекови и медицински средства на РМ за увоз на нерегистрирани лекови и раствори по направен избор за најповолен понудувач. (реше-

ние за увоз добива и доставува само ЕО со кој се склучува договорот) - За Решенијата за ставање во промет
на лекови и раствори,кои се со изминат рок,задолжително прилог од барањето за обновување (продолжување)
на истите. - Изјава во која ќе стои дека предметните лекови и раствори имаат рок на употреба најмалку 1 година, сметано од денот на испораката.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
16.12.2019 година 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
08.12.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 10.12.2019
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 16.12.2019 година во 10:00 часот, место: архива на клиника Гастро
V.5) Дополнителни информации 071 392 709 Биков
Александар
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12302/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП „Стипион
2011“ – Штип
I.1.2) Адреса: „Васил Главинов“ бр.4б
I.1.3) Град и поштенски код: Штип – 2000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Даниела Хаџи Николова, адреса на е-пошта: hadzinikolovad@yahoo.com телефон/
факс: 078476548
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Цемент во вреќи
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 800.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Штип
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
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II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
44000000-0 - Градежни конструкции и материјали;
помошни производи за градежништво (освен електрични апарати)
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:

ДРД образец
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година 09:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 9:00 часот, место: Штип
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12305/2019
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 документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Подигање, транспортирање и согорување на медицински отпад за период од 2 (две) години
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 16 Услуги за отстранување на
отпадни води и на смет; санитарни и слични услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: 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:
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II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
90520000-8 - Услуги поврзани со радиоактивен, токсичен, медицински и опасен отпад
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 24
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Не
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- Дозвола за собирање и транспортирање на опасен
отпад издадена од Министерство за животна средина и
просторно планирање;
- Дозвола за вршење дејност складирање и третман
и/или преработкa на отпад.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
3.12.2019 година 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
27.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 29.11.2019
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 03.12.2019 година во 10:00 часот, место: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Медицински факултет
– Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12306/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Чистота и
зеленило - Куманово
I.1.2) Адреса: ул. „Братство и единство“ бр. 30
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово – 1300
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Емилија Михајловиќ Гавриловиќ, адреса на е-пошта: cistota_nabavki@t-home.mk
телефон/факс: 031511728
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Пиво и минерална вода (за угостителски објекти)
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Угостителски објекти на локации ресторан во с.
Пелинце и ресторан базен Куманово
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
Подетален опис е даден во техничките спецификации

Стр. 22 - Бр. 237

15 ноември 2019

Јавни набавки
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
15981000-8 - Минерална вода
15961000-2 - Пиво
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Набавка на пиво
2. Набавка на минерална вода
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 31.12.2019 година
се планира да заврши 31.12.2020 год.
Период во месеци: 12 или 365 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Потврда за регистрирана дејност - ДРД образец.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
02.12.2019 година 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
26.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 28.11.2019
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 2.12.2019 година во 11:00 часот, место: Куманово
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12307/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина
Струга
I.1.2) Адреса: ул.„Маршал Тито“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Струга – 6330
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Арјета Шазимани, адреса на
е-пошта: a.shazimani@struga.gov.mk телефон/факс: 046
782 015
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на огревно дрво за потребите на основните училишта во Општина Струга - по втор пат
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.542.372,88
ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Основните училишта на Општина Струга
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
77200000-2 - Шумарски услуги
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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: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е
регистриран како физичко или правно лице за вршење
на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 29.11.2019 година во 10:00 часот, место: Зграда на Општина Струга
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12308/2019
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: Славе Трајковски, адреса на
е-пошта: slave.trajkovski@elem.com.mk телефон/факс:
047206329
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на следнава адреса „Новачки пат“ б. б., Новаци, kjn.bt@elem.com.mk, 047/206140,
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности
- Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Алати за електро-одржување (РЕК Битола)
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: РЕК Битола
II.3) Секторски договор: Електрична енергија
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
Алати за Електро Одржување за Рудник,, РЕК Битола
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
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43830000-0 - Електрични алатки
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Рачни иструменти
2. Лемни станици
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е
регистриран како физичко или правно лице за вршење
на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 29.11.2019 година во 10:00 часот, место: РЕК
Битола
V.5) Дополнителни информации Број на јавна
набавка кај договорниот орган 16-365/2019 и економскиот оператор да не го зема во превид.
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12310/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиничка 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, адреса на е-пошта: muharemix@hotmail.com телефон/факс:
044 362 506
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Здравство
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Постелини
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
II.3) Секторски договор: 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
19212100-6 - Материјал за навлаки
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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: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е
регистриран како физичко или правно лице за вршење
на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
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: 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 29.11.2019 година во 12:00 часот, место: ЈЗУ
Клиничка болница Тетово
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12313/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: АД за поштенски 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:
023105236
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности
- Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
2.3.8. Печатење на адресници за ЕМС
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.000.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 15 Издавачки и печатарски услуги на договорна основа или со надомест
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
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 поимник
Шифра Опис
79810000-5 - Услуги за печатење
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Потврда за регистрирана дејност - ДРД образец.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 29.11.2019 година во 10:00 часот, место: просториите на Дирекција на АД Пошта на Северна Македонија – Скопје, ул. „Орце Николов“ бр.46, 1000
СКОПЈЕ
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12315/2019
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: Владимир Нечкоски, адреса
на е-пошта: vladimir.neckoski@elem.com.mk телефон/
факс: 047/206-130
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат На следнава адреса
„Новачки пат“ б. б., Новаци, kjn.bt@elem.com.mk,
047/206-140,
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски
друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности – Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Резервни делови за мотори CUMMINS: КLТ19C,
КТА19C, NТ14C, 6BТА5.9, 4BТ3.9 (РЕК Битола)
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: РЕК Битола
II.3) Секторски договор: Електрична енергија
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка: Резервни делови за мотори Каминс за
ПЕ Рудници, РЕК Битола
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис 43300000-6 - Конструктивна машинерија и опрема
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Да
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи Да
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор
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Времетраење на рамковната спогодба Период во години: 1
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е
регистриран како физичко или правно лице за вршење
на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- мостри, опис и/или фотографии на производи кои
се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го
побара договорниот орган: - Да достави каталози или
фотографии за опис на техничките и функционални карактеристики на понудената стока.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 12:30 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: 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 29.11.2019 година во 12:30 часот, место: РЕК
Битола
V.5) Дополнителни информации Број на јн кај договорниот орган е 16-371/2019 и економскиот оператор
да не го зема во предвид.
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12317/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: АД за поштенски 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, aдреса на
е-пошта: dejan.stojkovski@posta.com.mk телефон /
факс: 02/3105236
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски
друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности – Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
2.3.9. Печатење на адресници за бизнис пратка и
пакет
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.500.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 15 Издавачки и печатарски услуги на договорна основа или со надомест
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
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:

Стр. 28 - Бр. 237

15 ноември 2019

Јавни набавки
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 79810000-5 - Услуги за печатење
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДРД – образец.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 год. 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 год. 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 365 денови
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 год. во 12:00 часот, место: просториите на Дирекција на АД Пошта на Северна Македонија – Скопје, ул. „Орце Николов“ бр.46, 1000 СКОПЈЕ
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12323/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Здравствен дом Битола
I.1.2) Адреса: ул. „Филип Втори Македонски“ бр.9
I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Валери Ризев, ареса на епошта: zdravstvendom.bitola@gmail.com телефон/факс:
047242675
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Здравство
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Медицинска опрема
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.200.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ Здравствен дом Битола
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
Набавка на медицинска опрема
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и
производи за лична нега
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Дефибрилатор/монитор
2. Хематолошки бројач со петделна диференцијација
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3. Хематолошки бројач со триделна диференцијација
4. Стрес тест
5. Фармацевстски фрижидер
6. Подоскоп
7. ЛЕД полимеризирачка лампа
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 10.12.2019 година
се планира да заврши 10.2.2020
Период во месеци: 2 или 60 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- ДРД образец
- Решение за вршење дејност промет на големо со
медицински средства од Агенција за лекови на РСМ
согласно со Закон за лекови и медицински средства

IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со изјава за просечниот годишен број на вработени кај давателот на услуги или изведувач на работи и
за бројот на неговиот раководен кадар во последните
три години:
- Економскиот оператор треба да располага со минимум едно стручно лице за сервис на понудениот апарат
кој ќе го сервисира апаратот за време на гарантниот период.
- ЕО треба да обезбеди стручно лице кое ќе изврши
обука за работа со понудениот апарат на персоналот
кој ќе работи со него.
- ЕО во случај на дефект на апаратот и доколку
поправката трае подолг временски период треба да
обезбеди заменски апарат за работа во периодот додека
трае поправката на апаратот
- мостри, опис и/или фотографии на производи кои
се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го
побара договорниот орган:
- Техничка документација на опремата,подржана со
каталози, слики и др.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 29.11.2019 година во 11:00 часот, место: ЈЗУ
Здравствен дом Битола
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12326/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за финансии
I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ бр.12
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Петрина Мале, адреса на епошта: petrina.male@finance.gov.mk телефон/факс:
02/3255-633
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведенат адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи - Економија и финансии
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ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Надградба и одржување на апликацијата за
МИС (Management Information System) на Секторот
за централно финансирање и склучување на договори
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.000.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка: Предмет на договорот за јавна набавка
на услуга е надградба и одржување на апликацијата за
МИС (Манагемент Информатион Сѕстем) на Секторот
за централно финансирање и склучување на договори.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 поимник, Шифра: Опис: 72250000-2 - Услуги за одржување
и поддршка на системи
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: –Документ за
регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа
на соодветно професионално здружение согласно со
прописите на земјата каде што е регистриран.
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги: Да има реализирано најмалку
3 (три) договори за кои е извршена услуга од ист или
сличен вид и обем со предметната набавка (изработка,
имплементација или одржување на апликативен софтвер во web опкружување развиен со користење на технологиите користени за изработка на комплетното решение за MIS (Java, IBM DB2 и Docushare) во последните 3 (три) години.
- со образовните и професионални квалификации на
давателот на услуги или на изведувачот на работи или
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се
евалуираат како критериум за избор на најповолна понуда: Да располага со стручен и технички персонал
што ќе биде ангажиран за реализација на предметната
набавка и тоa: - Проектен менаџер – одговорен за предметното одржување и развој: да има високо образование од областа на ИТ или да поседува PMP (Project
Management Professional) сертификат, со минимум 5
(пет) години работно искуство во областа на развој, имплементација и одржување на информациски системи
и да има искуство како проектен менаџер во најмалку 2
(два) проекти во последните 3 (три) години; - Најмалку
4 лица што ќе бидат ангажирани за реализација на предметната набавка, сертифицирани за технологиите што
се користени во информатичкиот систем кој е предмет
на оваа набавка и тоа за: IBM DB2, Јava и Xerox
Docushare, со работно искуство од најмалку 3 (три) години, и тоа: - 2 (двајца) Java програмери, - 1 (едно) лице сертифицирано за работа со база на податоци IBM
DB2, најмалку IBM DB2 associate, - 1 (еден) DMS
Xerox Docushare администратор.
IV.2.4) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет: За да се квалификува како способен за извршување на предметниот
договор за јавна набавка од аспект на стандардите за
системи на квалитет, економскиот оператор треба да го
исполнува следниов стандард: - ISO 20000-1.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
2.12.2019 година, 10:00 часот
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V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
26.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 28.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 2.12.2019 во 10:00 часот, место: Скопје
V.5) Дополнителни информации Отворањето на понудите е јавно, а ќе се изврши на ден 02.12.2019 година
во 10:00 часот, во објектот на Министерството за финансии на ул.„Даме Груев“ бр.12 во Скопје.
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12329/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје
I.1.2) Адреса: ул.„Јордан Мијалков“ бр. 50 б
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Влатко Китановски, адреса
на е-пошта: mz.infra.nabavno@mzi.mk телефон/факс:
02/2449630
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Сервисирање, одржување и резервни делови на
систем за видео надзор
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и
поправка
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: даден во тендерската документација
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
даден во тендерската документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
51314000-6 - Услуги за инсталирање на видео опрема

II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 24
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
ДРД
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со образовните и професионални квалификации на
давателот на услуги или на изведувачот на работи или
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се
евалуираат како критериум за избор на најповолна понуда:
- Понудувачот треба да има вработено/ангажирано
соодветен технички персонал за извршување на услугата, и тоа:
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- минимум 1 вработен/ангажиран IT инженер или
инженер по електроника или инженер по електротехника со CCNP Routing and Switching сертификат за Cisco
или еквивалентен,
- минимум 1 вработен/ангажиран IT инженер или
инженер по електроника или инженер по електротехника со NSE7 сертификат за Fortinet Certificate или еквивалентен.
IV.2.4) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
- валиден сертификат ISO/IEC 27001:2013; ISO/IEC
27001:2013/Cor 2:2015; ISO/IEC 27001:2013/Cor 1:2014;
ISO/IEC 27001:2013; EN ISO/IEC 27001:2017; EN
ISO/IEC 27001:2017 Информациска технологија - Безбедносни техники - Системи за управување со безбедност на информации - Барања (ISO/IEC 27001:2013) издаден од надлежно тело, - валиден сертификат МКС
ISO/IEC 20000-1:2013, ISO/IEC 20000-1:2011; ISO/IEC
20000-1:2011 Информациска технологија – Управување
со услуги - Дел 1: Барања за систем за управување со
услуги издаден од надлежно тело.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 11:00 часот, место: Дирекција на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје, улица „Јордан Мијалков“ број 50б, 1000
Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12331/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ „Горче
Петров“ – Крива Паланка
I.1.2) Адреса: ул. „Осми Октомври“ бр. 91
I.1.3) Град и поштенски код: Крива Паланка - 1330
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Маријана Милковска, адреса
на е-пошта: marijanamilkovska77@gmail.com телефон/
факс: 078/390-395
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1,
алинеја б) од Законот – Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на услуги за организација и реализација на патувања ЕРАЗМУС + проект
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 17 Хотелски и угостителски услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Патување и сместување во Португалија и Хрватска
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
Набавка на услуги за организација и реализација на
патувања ЕРАЗМУС + проект
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник: Шифра Опис: 63000000-9 - Помошни и дополнителни транспортни услуги; услуги на туристички
агенции
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка:
1. Организација и реализација на патување за реализација на ЕРАЗМУС + проект 2019-1-МК01-КА102060203 со обезбедување на услуги-превозни услуги,хотелско сместување,патничко осигурување и друга индивидуална поддршка за време на патувањето и престојот,
2. Организација и реализација на патување за реализација на ЕРАЗМУС + проект 2019-1-МК01-КА101060249 со обезбедување на услуги-превозни услуги,хотелско сместување,патничко осигурување и друга индивидуална поддршка за време на патувањето и престојот.
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 2.12.2019 година
Се планира да заврши 30.9.2020 година.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
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IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Документ за регистрирана дејност.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 11:00 часот, место: СОУ
„Ѓорче Петров“ Крива Паланка
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12337/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОЈУДГ „Астибо“ – Штип
I.1.2) Адреса: ул. „Гоце Делчев“ бр. 34
I.1.3) Град и поштенски код: Штип – 2000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Мери Маџунарова, адреса на
е-пошта: davitkovska.meri@yahoo.com телефон/факс:
+389 32 608-521

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1,
алинеја б) од Законот - Социјална заштита
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Купување на училишен мебел
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: 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: Купување на мебел за потребите на
ОЈУДГ Астибо-Штип
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник: Шифра Опис: 39000000-2 - Мебел (вклучувајќи
канцелариски мебел), покуќнина, домашни уреди (со
исклучок на осветлување) и производи за чистење
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 15.12.2019 година
Се планира да заврши 15.12.2020 година
Период во месеци: 12 или 365 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
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- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДРД образец
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- Мостри, опис и/или фотографии на производи кои
се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го
побара договорниот орган: Мостри за стоките наведени
во техничката спецвификација
- Сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите
што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите: Сертификати или потврди за
квалитет и безбедност или еквивалент за дел од ставките од техничката спецификација.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 29.11.2019 година во 10:00 часот, место:
Штип
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12340/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Врховен суд
на Република Северна Македонија
I.1.2) Адреса: бул. Крсте Мисирков б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Марија Ќипровска, aдреса на
е-пошта: marija.kiprovska@vsrm.mk телефон/факс:
3136044
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Превентивно и адаптивно одржување на АКМИС системот имплементиран во сите судови на Република Северна Македонија и Судскиот совет на
Република Северна Македонија за период од 1
(една) година
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка: Во тендерската документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 72000000-5 - IT услуги: консултации, развивање на софтвер, интернет и поддршка
48000000-8 - Софтверски пакети и информатички системи
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
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- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е
регистриран како физичко или правно лице за вршење
на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:
Да има искуство во развој, имплементација и одржување на системи кои се слични со предметната тема, област, обем и функционалност, кај најмалку три корисници во последните три години. ДОКАЗ: Референтна листа на корисници кај кои е извршено испорака, инсталација, конфигурација, давање поддршка на предметната
набавка наведена во условот, кај најмалку три корисници во последните три години со датуми, вредности и купувачи, со обезбедување на потврда за извршени испораки издадени од примателите или доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за
извршени испораки.
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи,
оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:
Да го запази континуитетот во функционалноста на
предметната набавка (имплементираниот АКМИС систем) со цел непречено работење на судовите на Република Северна Македонија и Судски совет на Република
Северна Македонија ДОКАЗ: Изјава со која економскиот оператор се обврзува на запазување на континуитетот во функционалноста на имплементираниот АКМИС систем со цел непречено работење на судовите
на Република Северна Македонија и Судски совет на
РСМ

- со образовните и професионални квалификации на
давателот на услуги или на изведувачот на работи или
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се
евалуираат како критериум за избор на најповолна понуда:
- Да има ангажирано стручни лица за поддршка во
областа на предметната набавка кои поседуваат сертификати, за целото времетраење на услугата и тоа:
- најмалку две (2) лица да поседуваат некој од следните сертификати:
- Сертификат за развој на апликации во Delphi програмски јазик: Certified Delphi Developer
- Сертификат за развој на Web базирани апликации:
Certificate for Designing and Developing WEB-based
application by using Microsoft.NET Framework;
Certificate for Programming in HTML5 with java Script
and CSS3
- Сертификат за развој на апликации на Cloud:
Certified Cloud Professional
- најмалку едно (1) лице да поседува некој од сертификатите за дизајн и имплемeнтaција на бази на податоци MS-SQL Server: Certificate for Designing and
Implementing Databases with Microsoft SQL Server
Enterprise Edition; Certificate for Querying Microsoft SQL
Server 2012; Certificate for Designing Business
Intelligence Solutions with SQL Server За сертификат се
прифаќа валиден сертификат, издаден од производителот на опремата, но не и ислушан курс за сертифицирање ДОКАЗ: Изјава дека има ангажирано стручни лица,
со прилог работни биографии (CV) и валидни сертификати за стручноста на ангажираниот кадар од областа
на предметната набавка, наведени во условот.
IV.2.4) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет: За да се квалификува како способен за извршување на предметниот
договор за јавна набавка од аспект на тоа дека економскиот оператор се придржува до одредени стандарди за
гаранција на квалитет економскиот оператор треба да
исполнува минимум еден релевантен за предметот на
набавката меѓународен стандард ДОКАЗ: Најмалку
еден од следните валидни сертификати: ISO 9001, ISO
20000, ISO 27001 или еквивалентно, како доказ дека тој
е спремен да ги задоволи стандардите за квалитет, професионалност, безбедност, доверливост и управување
со податоците.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 10:00 часот, место:
Скопје
V.5) Дополнителни информации
Во тендерската документација
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
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ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12341/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Гостивар
I.1.2) Адреса: бул. Браќа Ѓиноски бр. 61
I.1.3) Град и поштенски код: Гостивар – 1230
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Лулзим Исеини, адреса на епошта: lulzim.iseini@gostivari.gov.mk телефон/факс:
042/213-511
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на работи и материали за улично осветлување
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник: Шифра Опис: 45000000-7 - Градежни работи
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ
И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како
физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на
соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
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: 120 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 12:00 часот, место: Општина Гостивар
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
___________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12342/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум
Охридски“ – Скопје
I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр.53

15 ноември 2019

Бр. 237 - Стр. 37

Јавни набавки
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Михајло Атанасовски, адреса на е-пошта: m.atanasovski@gradskahirurgija.org.mk телефон/факс: 02/3235-053
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1
алинеја б) од Законот – Здравство
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Обезбедување на установата
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 23 Истражни и безбедносни услуги, освен услуги за транспорт со блиндирани возила
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: До седиштето на договорниот орган
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка: Наведено во техничка спецификација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 75200000-8 - Обезбедување на јавни
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 или 365 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Не
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Право на учество во постапката има секој економски оператор кој поседува лиценца за изведување на градби од прва категорија. За да ја докаже способноста за вршење професионална дејност, економскиот оператор треба да достави:
- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е
регистриран како физичко или правно лице за вршење
на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
- Понудувачот да има дозвола за приватно обезбедување во вид на услуги, издадена од Министерството за
внатрешни работи (во согласност со Закон за приватно
обезбедување „Сл. весник на РМ“ бр.166/2012 и измените и дополнувањата на истиот од „Сл. весник на РМ“
бр.164/2013).
- Понудувачот да има дозвола за техничко обезбедување (во согласност со Закон за приватно обезбедување „Сл. весник на РМ“ бр.166/2012 и измените и дополнувањата на истиот од „Сл. весник на РМ“ бр.164/2013
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи,
оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:
- Да располага со најмалку 18 лица кои поседуваат
службени легитимации издадени од Комората за обезбедување на имоти и лица на РМ;
- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:
- Да раполага со минимум 4 моторни возила за патролна интервентна група;
- Да биде опремен со 24/7 мониторинг центар.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 12:00 часот
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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: 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 29.11.2019 година во 12:00 часот, место: Во
просториите на Клиниката (одделение за јавни набавки)
V.5) Дополнителни информации
До седиштето на договорниот орган
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12347/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Кочани
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 епошта: tatjana.krstova@kocani.gov.mk телефон/факс:
033/274-001
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Крпење на прекопи на улици на оштетени асфалтни површини
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.271.186 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: подрачје на 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
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник: Шифра Опис: 45233252-0 - Површински работи за
улици, 45000000-7 - Градежни работи
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 6

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Лиценца „Б“ за
изведување на градби од втора категорија.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
2.12.2019 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
26.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 28.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 2.12.2019 година во 11:00 часот, место: Општина Кочани
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V.5) Дополнителни информации Во смисла на чл.40
ст. 4 од Законот за јавните набавки „Во случај на потреба од набавка за која веќе е спроведена постапката за
јавна набавка во тековната година, а која не можела да
се предвиди во моментот на нејзиното спроведување,
договорниот орган ја зема предвид вкупната проценета
вредност на соодветната потреба при избор на видот на
постапка. Проценетата вредност на договорот за јавната набавка објавена во огласот изнесува 2.271.186 денари односно 2.680.000 ден. со вклучен ДДВ 18 %. Износот од 1.271.186,93 ден. без ддв, односно 1.500.000,00
денари со 18% ДДВ е проценетата вредност на претходно спроведената постапка која заврши со склучување
на договор бр.05-999/4 од 8.7.2019 год. Износот од
1.000.000 ден. без ддв, односно 1.180.000 денари со
18% ДДВ е проценетата вредност за реализација на новонастанатата потреба.
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12350/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комуналец Кичево
I.1.2) Адреса: ул. „Транзитен пат“ бр. 34
I.1.3) Град и поштенски код: Кичево – 6250
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ваит Сулкоски, адреса на епошта: jpkomunaleckicevo@gmail.com телефон/факс:
071/221-505
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски
друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Болдужер за третирање на комунален и други видови неопасен отпад во депонија
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 16 Услуги за отстранување на
отпадни води и на смет; санитарни и слични услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: с. Осломеј, Кичево
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:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 90000000-7 - Услуги во врска со отпадни води , отпадоци, чистење и животна средина
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 16.12.2019 година
се планира да заврши 16.12.2020 година
Период во месеци: 12 или 365 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Не
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Да се достави задолжително
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи,
оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не: Изјава за вработено или ангажирано лице возач на болдужер гусеничар од мин. 140 КС.

Стр. 40 - Бр. 237

15 ноември 2019

Јавни набавки
- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот: Изјава на сопствен меморандум за поседување болдужер гусеничар со минимална снага од
140 КС или договор за деловна соработка со друг субјект кој поседува болдужер – гусеничар од мин. 140
КС.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 13:30 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 13:30 часот, место: ЈП
Комуналец Кичево
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12352/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОЈУД - Детска градинка „7 Септември“ – Македонски Брод
I.1.2) Адреса: ул. „Партизанска“ бр.14
I.1.3) Град и поштенски код: Македонски Брод 6530
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Живко Милованоски, адреса
на е-пошта: zivkom@live.com телефон/факс: 045/274349
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1,
алинеја б) од Законот - Социјална заштита
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
За набавка на горива за службени возила и екстра лесно гориво
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.172.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Македонски Брод
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: 09000000-3 - Производи од нафта,
горива, електрична енергија и од други извори на енергија
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка:
1. ЕУРОСУПЕР БС 98,
2. ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V),
3. ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1).
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
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- Потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на
договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на
соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на
овој документ е Централниот регистар на Република
Северна Македонија.
- Лиценца за вршење на енергетска дејност - терговија со сурова нафта и нафтени деривати, биогорива и
горива за транспорт - трговија на големо со екстра лесно масло за греење (ЕЛ - 1) издадено од регулаторната
комисија за енергетика на Република Северна Македонија (за ДЕЛ 3).
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- Со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:
- Листа на успешно реализирани договори поврзани
со предметот на набавка во последните три години, со
вредности на договорите, датуми на склучување, купувачи (договорни органи или економски оператори), со
обезбедување на потврда за извршени испораки издадени од примателите или доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени
испораки,
- Изјава за користење на систем за безготовинско
плаќање и
- Изјава за располагање односно обезбедување на
минимум една бензинска умпа во радиус од најмногу
10 километри од седиштето на договорниот орган.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
2.12.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
26.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 28.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 2.12.2019 година во 10:00 часот, место: М.
Брод
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12355/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: АД за поштенски 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: Сузана Станкоска, адреса на
е-пошта: suzana.stankoska@posta.com.mk телефон/
факс: 3105234
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности
- Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
2.3.5. Печатење на обрасци за внатрешен поштенски сообраќај
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 15 Издавачки и печатарски услуги на договорна основа или со надомест
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
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 поимник
Шифра Опис
79810000-5 - Услуги за печатење
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
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- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Потврда за регистрирана дејност.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 363 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 11:00 часот, место: Дирекција на АД Пошта на Северна Македонија ул. „Орце Николов“ бр. 46 Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12356/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Северна
Македонија
I.1.2) Адреса: ул. „23 Октомври“ бр. 11
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Беким Даци, адреса на епошта: Bekim.Daci@piom.com.mk телефон/факс: 02/ 3
250-478

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1,
алинеја б) од Законот - Социјална заштита
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на услуги за одржување и доградување
на софтверот за решавање и исплата
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.600.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Економскиот оператор е должен предметот на договорот да го извршува согласно со техничката спецификација и условите од договорот.
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: Предметот на набавката е неделив. Детален опис на предметот на набавка е даден во техничките спецификации
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник: Шифра Опис: 48983000-2 - Развивање на софтверски пакет
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН,
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како
физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на
соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- Со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:
- Потврдa за уредно исполнети договори од најмалку едно правно лице во последните три години, за дизајн, развој, имплементација и одржување на комплексни софтверски решенија (за над 300 корисници)
- Со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи,
оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:
- М1/М2 образец за најмалку 5 лица задолжени за
извршување на договорoт за јавна набавка
- Со опис на техничките услови и мерки кои економскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет како и со опис на своите капацитети за развој и истражување:
- Изјава за поседување на Апликативен систем за
следење, управување и евиденција на работни активности за поддршка на ИТ инфраструктурата на клиентите,
како и софтвер за менаџирање на проектот со портал за
корисничка поддршка односно систем за пријавување
и решавање на проблеми.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 11:00 часот, место: ул.
„23 Октомври“ бр. 11, Скопје – Сала за состаноци бр.
220, втори кат
V.5) Дополнителни информации
Заинтересираните економски оператори можат да ја
преземат тендерската документација од интернет адреса – https://www.enabavki.gov.mk од ЕСЈН. Овластените
претставници на економските оператори треба да достават полномоштво за присуствување на јавното отворање на понудите.
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12358/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: АД за поштенски 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: Сузана Станкоска, адреса на
е-пошта: suzana.stankoska@posta.com.mk телефон/
факс: 3105234
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски
друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности – Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
2.3.6. Печатење на типизи. специја. коверти и
кутии, обрасци за благајничко и сметководствено
работење, меѓународен поштенски сообраќај, за интерна употреба, статистички и вредносници
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 15 Издавачки и печатарски услуги на договорна основа или со надомест
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
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 поимник, Шифра: Опис: 79810000-5 - Услуги за печатење
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Потврда за регистрирана дејност
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 13:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 29.11.2019 година во 13:00 часот, место: Дирекција на АД Пошта на Северна Македонија ул. „Орце Николов“ бр. 46 Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12359/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско
друштво за производство на електрична енергија
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во
државна сопственост, Скопје
I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр.9
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ана Петрова Димитриеска
адреса на е-пошта: ana.petrova@elem.com.mk телефон /
факс: 047206114
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на следнава адреса „Новачки пат“ б. б., Новаци, kjn.bt@elem.com.mk, 047/206140,
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности
- Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Техника за напон од 6 KV и повеќе (РЕК Битола)
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: РЕК Битола
II.3) Секторски договор: Електрична енергија
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
Техника за напон од 6 КВ и повеќе за ПЕ Рудници,
РЕК Битола
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Малкумаслен прекинувач за напон од 6kV(2)
2. Кондензаторски батерии(4)
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 постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е
регистриран како физичко или правно лице за вршење
на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- мостри, опис и/или фотографии на производи кои
се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го
побара договорниот орган:
За докажување на техничката и професионална способност Економскиот оператор треба да ги има потребните карктеристики на производите за квалитетно извршување на договорот.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година 9:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 29.11.2019 година во 9:00 часот, место: РЕК
Битола
V.5) Дополнителни информации Број на јавна
набавка кај договорниот орган е 16-378/2019 и економскиот оператор да не го зема во предвид.
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12360/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за информатичко опшество и администрација
I.1.2) Адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Дејан Николовски, aдреса на
е-пошта: dejan.nikolovski@mioa.gov.mk телефон/факс:
02 3200 918
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Информатичка опрема за центрите „Една Точка
за Услуги“ за нови градови
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 32000000-3 - Радио, телевизиска, комуникациска, телекомуникациска и сродна опрема
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II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот: 60 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како
физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на
соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 11:00 часот, место: Министерство за информатичко општество и администрација, адреса „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје.
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12361/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈКП Гази
Баба – 2007
I.1.2) Адреса: ул. „Благоја Стефковски“ бр.6
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ирена Баждарова, адреса на
е-пошта: irena.bazdarova@t-home.mk телефон/факс:
3224 801
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1
алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на материјали потребни за изработка
на урбана опрема
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
II.3) Секторски договор: 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 44000000-0 - Градежни конструкции
и материјали; помошни производи за градежништво
(освен електрични апарати)
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот.
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ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како
физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на
соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 10:00 часот, место: ЈКП
ГАЗИ БАБА Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12362/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Радовиш - орган на општината
I.1.2) Адреса: бул. Александар Македонски бр. 7
I.1.3) Град и поштенски код: Радовиш – 2420
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Мане Манев, адреса на епошта: manevmane@yahoo.com телефон/факс: 075/ 499513
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Изградба на улица бр. „9“ крак 2 во с. Ињево,
(средствата се обезбедени од Агеницјата за рурален
развој со Решение бр. 26-90/4 од 1.7.2019 година)
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 11.174.391,50
ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Општина Радовиш - с. Ињево
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка: Изградба на улица бр. 9 крак 2 во с.
Ињево, (средствата се обезбедени од Агеницјата за рурален развојсо решение бр.26-90/4 од 1.7.2019 година).
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник: Шифра Опис: 45000000-7 - Градежни работи
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 6 или 180 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
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III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДРД Образец.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
2.12.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
26.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 28.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 2.12.2019 година во 10:00 часот, место: Радовиш
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12365/2019
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, адреса на е-пошта: aleksandar.mitrovski@hotmail.com телефон/факс: 075/666-225
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1,
алинеја б) од Законот - Спорт и култура
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Услуга за транспорт на стока во земјата и странство
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 2 Услуги за копнен транспорт,
вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндирани возила и курирски услуги, освен услуги за транспорт на
поштенски пратки (освен услугите за железнички транспорт, кои се опфатени во категорија 18)
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: НУ Народен театар Битола, сукцесивно според
потребите на НУ НТБ по претходна писмено известување
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: Услуга за транспорт на стока во земјата
и странство за потребите на НУ Народен театар Битола
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник: Шифра Опис: 60000000-8 - Транспортни услуги
(со исклучок на превоз на отпад)
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
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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 договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДДР образец.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 29.11.2019 година во 11:00 часот, место: НУ
Народен театар Битола
V.5) Дополнителни информации
Дадено во ТД
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12366/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: НУ Завод и
Музеј - Прилеп

I.1.2) Адреса: ул. „Александар Македноски“ бр. 142
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп – 7500
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Снежана Шљупкова, адреса
на е-пошта: muzejprilep@yahoo.com телефон/факс:
048/401-090
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1
алинеја б) од Законот - Спорт и култура
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Реализација на Основен проект за конзервација
и препокривање на куќа на ул. „Таќи Бербер“ бр. 16
Крушево
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.510.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: куќа на ул. „Таќи Бербер“ бр. 16 Крушево
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:
Реализација на Основен проект за конзервација и
препокривање на куќа на ул.„Таќи Бербер“ бр 16 Крушево
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 45000000-7 - Градежни работи
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 5.12.2019 година
се планира да заврши 30.9.2020 година
Период во месеци: 10 или 300 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

Стр. 50 - Бр. 237

15 ноември 2019

Јавни набавки
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДРД образец,
Алиценца
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор
- Соодветни изводи од банки:
Извод од банка за состојбата на еконмскиот оператор
- Доказ за релевантно осигурување за надомест при
професионален ризик:
Документ за релевантно олсигугување
- Извештај за билансот на состојба издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба,
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во
случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран:
Минимален годишен приход во последните три години од 5.000.000.00
- Извод од целокупниот приход на претпријатието
(податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде
што се бара, изјава за приходот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу за
последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот
на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации:
Позитивен биланс во поеледните три години
IV.2.4) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи,
оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:
Минимум десет вработени, од кои два со А овластување,
- со опис на техничките услови и мерки кои економскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет како и со опис на своите капацитети за развој и истражување: „А“ лиценца,

- со образовните и професионални квалификации на
давателот на услуги или на изведувачот на работи или
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се
евалуираат како критериум за избор на најповолна понуда: Стручни лица со А овластување,
- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:
Техничка опрема со која ке го изведи предметот на
јавната набавка
- со листа на работи извршени во последните пет години, со приложување потврда за задоволителна изведба на најважните работи. Со цел да се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договорниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе предвид доказите за
изведени работи пред повеќе од пет години, што го наведува во тендерската документација: Потврда за задолжителна изведба на најважните работи.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 92 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 10:00 часот, место: Прилеп
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12367/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно претпријатие 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: Елида Жикоскам адреса на епошта: elida.zikoska@yahoo.com телефон / факс: 071
254082
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1
алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги
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ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавки на услуги за Ангажирање на консултантска куќа за проценка на штети при сообраќајни
незгоди (за вештачење законска обврска)
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 9 Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Вештачења по потреба на ДО
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 79100000-5 - Правни услуги
79000000-4 - Деловни услуги: правни, маркетинг,
консултантски услуги, регрутирање, печатење и осигурување
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12 или 365 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Не
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност,
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- ДРД образец
- исполнување на посебните услови за вршење на
дејноста пропишани согласно со закон кои се однесуваат на предметот на јавна набавка односно:
- Лиценца за сообраќајно вештачење,
- Лиценца за машинско вештачење,
- Лиценца за градежно вештачење и
- Лиценца за финасиско вештачење.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
4.12.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
28.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 30.11.2019
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 4.12.2019 година во 10:00 часот, место:
Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12368/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за внатрешни работи на РСМ
I.1.2) Адреса: ул. „Димче Мирчев“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Маја Јованчевска Кепевска
aдреса
на
е-пошта:
maja_jovancevskakepevska@moi.gov.mk телефон/факс: 070/597-777
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи - Јавен ред и безбедност.
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Душеци

Стр. 52 - Бр. 237

15 ноември 2019

Јавни набавки
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Централниот магацин на МВР 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 мебел), покуќнина, домашни уреди (со
исклучок на осветлување) и производи за чистење
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на
договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на
соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на
овој документ е Централниот регистар на Република
Северна Македонија.
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- мостри, опис и/или фотографии на производи кои
се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го
побара договорниот орган: -Технички карактеристики
и скица од производителот на понудените стоки
- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите
што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите:
- Сертификат од акредитирана лабораторија за составот на понудените стоки согласно барањата за технички карактеристики на душек од техничката спецификација,
- Сертификат Оеко-тех Стандард 100 или еквивалент, за докажување на квалитет на платното.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 10:00 часот, место:
Скопје, МВР, зграда 5, приземје, сала за состаноци
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12396/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Македонска Каменица
I.1.2) Адреса: ул. „Каменица“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Македонска Каменица
- 2304
I.1.4) Интернет адреса:

15 ноември 2019

Бр. 237 - Стр. 53

Јавни набавки
I.1.5) Лице за контакт: Здравко Мирчев, адреса на епошта: opstina_kamenica@yahoo.com телефон/факс: 033
432-741
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Надградба на постојно ПП возило за потребите
на ТППЕ Македонска Каменица
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и
поправка
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Македонска Каменица или седиште на Економскиот оператор
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка: Даден во тендерската документација
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис 35000000-4 - Безбедносна, противпожарна, полициска и одбранбена опрема
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 3 или 90 дена
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
-документ за регистрирана дејност како доказ дека
е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за
јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи,
оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не: најмалку еден дипломиран машински инженер со овластување за изведба.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
2.12.2019 година, 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
26.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 28.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 2.12.2019 година во 12:00 часот, место: Општина Македонска Каменица
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 15.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12373/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Чистота и
зеленило – Куманово
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I.1.2) Адреса: ул. „Братство и единство“ бр. 30
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово – 1300
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Емилија Михајловиќ Гавриловиќ Адреса на е-пошта: cistota_nabavki@t-home.mk
телефон/факс: 031511728
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1
алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Средство за одмрзнување
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Куманово
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка: Подетален опис е даден во техничките
спецификации
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 24000000-4 - Хемиски производи
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 16.12.2019 година
се планира да заврши 16.12.2020 година.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Потврда за регистрирана дејност - ДРД образец.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 11:00 часот, место: Куманово
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12375/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОЈУД - Детска градинка „7 Септември“ – Македонски Брод
I.1.2) Адреса: ул. Партизанска бр.14
I.1.3) Град и поштенски код: Македонски Брод 6530
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Живко Милованоски Адреса
на е-пошта: zivkom@live.com Телефон / Факс: 045 274
349
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
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I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1
алинеја б) од Законот - Социјална заштита
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Прехранбени производи и средства за хигена
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.500.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Македонски Брод
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: Дел 1.Леб и бели печива 470.000.00 Дел.
2. Млеко и млечни производи 333.000 Дел 3. Тестенини 27.000.00 Дел 4. Конзервирани производи 80.000.00
Дел 5. Зачини 50.000.00 Дел 6. Храна во конзерва
40.000.00 Дел.7 Масло и киселина 70.000,00 Дел 8. Разни артикли 80.000.00 Дел. 9 Риба и производи од риба
90.000.00 Дел10. Пилешки виршли 30.000.00 Дел
11.Земјоделски производи 600.000.00 Дел.12 Месо и
месни производи 500.000.00 Дел. 13 Јајца 60.000,00
Дел. 14 Средсва ва хихиена 70.000,00 без ДДВ
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 15000000-8 - Прехранбени производи, пијалаци, тутун и сродни производи
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Леб и бели печива
2. Млеко и млечни производи
3. Тестенини
4. Конзервирани производи
5. Зачини
6. Храна во конзерва
7. Масло и киселина
8. Разни артикли
9. Риба и производи од риба
10. Пилешки виршли
11. Земјоделски производи
12. Месо и месни производи
13. Јајца
14. Средсва ва хихиена
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на
договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на
соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на овој документ е Централниот регистар на Република Македонија.
- Одобрение издадено од Агенцијата за храна и ветеринарство, за оператор со храна и објект, за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло. (овој документ ЕО ако не е производител
треба да го обезбеди од производителот од кој што ја
врши набавката на соодветниот производ).
- Понудувачот да достави Решение за регистрирање во Регистарот на објекти и оператори со храна.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 29.11.2019 година во 10:00 часот, место: М.
Брод.
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
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ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12376/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: МЖ Транспорт АД – Скопје
I.1.2) Адреса: бул. Трета македонска бригада, бр.66
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Зоран Карановски, aдреса на
е-пошта: zorankaranovski@mztransportad.com.mk телефон/факс: 02/3248725
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1
алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Центрифугално лиени лизгачки лежишта за осовини серија 661 и 621
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЖРСМ Транспорт АД 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 34600000-3 - Локомотиви за железница и трамвај, возен парк и сродни делови
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Да
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи Не
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор
Времетраење на рамковната спогодба Период во години: 1
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДРД образец.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
16.12.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
8.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 10.12.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 16.12.2019 год. во 10:00 часот, место: ЖРСМ
Транспорт АД Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
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Јавни набавки
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12378/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Клиника за
кардиологија – Скопје
I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр. 17
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Костадина Трајковска, адреса на е-пошта: kostadinatrajkovska96@gmail.com телефон/ факс: 078/356-844
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1
алинеја б) од Законот – Здравство
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Канцелариски потрошен материјал
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Франко Магацин на ЈЗУ У Клиника за кардиологија.
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 дадено во Техничката документација.
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис 30000000-9 - Канцелариска и компјутерска машинерија, опрема и набавки освен мебел и софтверски пакувања
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Дел –1 Производи од хартија;
2. Дел – 2 Прибор за архивирање;
3. Дел – 3 Прибор за пишување;
4. Дел – 4 Канцелариски прибор - хефталици, спојувалки.
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12 или 365 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како
физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на
соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. (ДРД Образец).
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 13:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 13:00 часот, место: во
соба број 3 на ЈЗУ У Клиника за кардиологија
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
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Јавни набавки
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12381/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиничка 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, адреса на е-пошта: muharemix@hotmail.com телефон/факс:
044/ 362-506
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1
алинеја б) од Законот – Здравство
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Прехранбени прудукти разни колонијални стоки
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
II.3) Секторски договор: 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 15000000-8 - Прехранбени производи, пијалаци, тутун и сродни производи
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Бисквити од пченично брашно без путер и млеко
паковани од (мин.400 до 800 гр.);
2. Бибер мелен во мало пакување до 10 гр;
3. Зачин од мешан сушен зеленчук со макс. 45% готварска сол и мин. 15% сушен зеленчук во пакување од
500гр до 1000 гр.;
4. Пастеризиран сецкан зеленчук (ѓувеч); пиперка,модар домат, морков, кромид, грашок, масло, доматно пире, во лимена амбалажа до 800 гр.;
5. Гриз, пченичен во паковање до 200 гр;
6. Рафинирано сончогледово масло за јадење во
пластична амбалажа пакување до 1Л;
7. Полумасно топено сирење за мачкање со најмалку 31% млечна маст, во картонско пакување 1/8 до
макс.150гр пакување;
8. Мед ливадскиАмбалажа: пластика;Пакување:
мин. 12gr макс 25 gr спакувани збирно во картонска кутијадо 10кг;
9. Мармалад од мешано овошје (јаболко, слива,
праска, кајсија) во индивидуално пакување до 20 гр во
фолија со термичко затворање Суви материи мин. 67%
10. Крем-мешавина на млечен и какао крем со лешник - во индивидуално пакување до 40 гр. мин. 7%
млечни делови и мин. 5% безмасни какао делови.
11. Путер со 80% до 90% млечна маст, несолен, во
индивидуално пакување до максимум 20 гр.
12. Црвен пипер, благ, мелен во пакување до 100 гр.

13. Маргарин растителен мин. 80% маснотии пакување од 250 до 500 гр. алуминиумско пакување;
14. Путер од кравјо млеко,несолен млечна маст од
80% до 90% во пакуваење од мин 20 Кгр до 25 Кгр.
15. Месен појадок, говедски, лесно отворлив,
мин.80 % говедско месо, пакување од 100гр до 150 гр
со максимум 30% маст;
16. Оцет- алкохолен од мин 4% до макс.9% во пластично пакување до 1 л.
17. Ориз бел глазиран прва класа, пакуван во јутена
вреќа максимум до 25Кгр.реколта мин 2015/2016
18. Паштета пилешка во пакување до 100 гр во фолија со термичко затворање мин. 8% протеини од месо
и дробови,
19. Паштета пилешка до 50 гр во фолија со термичко затворање мин. 8% протеини од месо и дробови
20. Крем сирење со мин. 33% маст во сува материја
во пакување до 100 гр.
21. Риба сардина во масло во конзерва со механизам за отворање до 125 гр
22. Грашок пастеризиран во лимена амбалажа без
конзерванс (мин. 800гр, грашок, вода, сол) нето маса
мин 490 гр
23. Боранија пастеризирана сечена во лимена амбалажа без конзерванс (мин. 800гр, боранија, вода, сол)
нето маса мин 490 гр
24. Брашно тип 400, пакување од 1/1кг до 25/1 кг пакување во книжна вреќа
25. Шеќер рафиниран бел:Големина на пакување:
од 900 до1000 gr во едно пакување
26. Супа пилешка концентрат во растресита состојба во пвц пакување од 1 до 1,5 кг
27. Сол готварска јодирана, пакување од 0,5 до 1 кг
(содржина на јод 20-30мг/кг сол)
28. Концентрат од домати пастеризиран до 1
кгр.во пластично пакување (7-14% содржина на вкупни природни растворливи цврсти материи)
29. Овошен нектар., сок од повеќе видови овошје(јаболко, праска, слива, банана, морков) мин. 30% овошје,
пастеризиран, без конзерванси мин 200мл. пакување
30. Овошен сок, содржина на овошје -портокал Состав: 100% портокал без додаток на шеќер, без конзерванси Пакување: мин. 1000 ml. макс. 1500 ml
31. Минерална газирана вода Состав: газирана природна минерална вода Амбалажа: пластика Волумен:
мин. 1500ml макс. 2000m
32. Минерална негазирана вода: Состав: негазирана
природна минерална вода Амбалажа: пластика; Волумен: мин. 100ml. макс. 250ml
33. Експресо со 100 % Кафе арабика ,печено и мелено, пакувана во картонска амалажа од минимум 10
капсули, со минимум 8 гр печено и мелено кафе во
капсула за експресо апарат AMA или еквивалент
34. Какао прав Состав: мин. 20% какао путер Пакување: мин. 100 gr. макс. 500 gr
35. Чај шумско овошје Амбалажа: хартиени кеси
од мин 1,5 gr Големина на пакување: мин. 20/1 во едно
пакување;
36. Фиде со јајца, од пченично брашно тип 400 пакување до 500 гр;
37. Макарони, од пченично брашно тип 400, со
јајца, пакување до 500 гр;
38. Шпагети од пченично брашно тип 400, со јајца,
пакување до 500 гр;
39. Јуфка од пченично брашно тип 400 со јајца пакување до 500 гр;
40. Тарана од пченично брашно тип 40 со јајца пакување до 500 гр;
41. Чај индиски рефус во пакување до 1 кгр.
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42. Риба ослич без утроба од 150-200 гр парче пакувани до 1 кг, замрзната на пониска температура од -18
С
43. Павлака (кравска) со минимум масленост 18%,
пакување од 180 гр до 250 гр
44. Компот од сливи без семка конзервиран до
850гр.со нето плод минимум 490 гр. 6-12% шеќер во лимена амбалажа;
45. Компот од праска конзервиран до 850гр.со нето
плод минимум 490 гр, 6-12% шеќер во лимена амбалажа;
46. Компот од вишња конзервиран до 850гр.со нето
плод минимум 490 гр, 6-12% шеќер во лимена амбалажа;
47. Мешана салата конзервирана пакување од 3кг
до 5 кг (состав: карфиол, корнишони, пиперки, морков,
зелен домат) во лимена амбалажа;
48. Салата конзервирана пакување од 3кг до 5 кг
(состав:Краставица) во лимена амбалажа;
49. Салата конзервирана пакување од 3кг до 5 кг
(состав:Цвекло) во лимена амбалажа;
50. Мешавина од замрзнат зеленчук(грашок, морков,пиперка и домат) смрзнат на -18 C пвц фолија пакувано од 0,5 до 1 кг.
51. Пилешка коцка за супа- дехидрирана бистра пилешка супа- пилешки бујон минимална тежина на поединечна коцка 10гр.
52. Логоров лист во пакување до 1 кг
53. Сенф во пакување од 500 гр
54. Млеко трајно стерилизирано и хомогенизирано,во картонска амбалажа обложена со непропустлива алуминиумска фолија од 500мл до 1000мл од 2,8%
до 3,2% млечни масти
55. Кафе мелено во пакување со тежина oд100 до
200 гр. Состав: кафе робуста и арабика
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на
договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на
соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран Доказ за регистрација во Регистар на објекти – оператори со храна
(Решение за регистрирање во Регистарот на објекти и
оператори со храна) издадено од Агенцијата за храна и
ветеринарство.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 13:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 13:00 часот, место: ЈЗУ
Клиничка болница Тетово
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12383/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: АД за поштенски сообраќај Пошта на Северна Македонија во
државна сопственост
I.1.2) Адреса: ул. „Орце Николов“ б. б.
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Јавни набавки
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 документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности
– Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
2.3.11. Печатење на обрасци-пликови
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.200.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 15 Издавачки и печатарски услуги на договорна основа или со надомест
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
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 поимник, Шифра: Опис: 79810000-5 - Услуги за печатење
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДРД-образец.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
2.12.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
26.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 28.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 2.12.2019 во 10:00 часот, место: Дирекција
на АД Пошта на Северна Македонија – Скопје, ул.
„Орце Николов“ бр.46, 1000 СКОПЈЕ
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12386/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Македонска
академија на науките и уметностите
I.1.2) Адреса: бул. Крсте Мисирков бр.2
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ана Соколовска, aдреса на епошта:
sokolovska@manu.edu.mk
телефон/факс:
3235400
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1
алинеја б) од Законот – Образование
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Јавни набавки
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Реновирање на магацински простор и промена
на ламинат на првиот и вториот кат во зградата на
МАНУ
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 630.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и
поправка
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: МАНУ, 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: 45000000-7 - Градежни работи
44000000-0 - Градежни конструкции и материјали;
помошни производи за градежништво (освен електрични апарати)
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. Дел 1 - Реновирање на магацински простор
2. Дел 2 - Промена на ламинат на првиот и вториот
кат во зградата на МАНУ
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Документ за регистрирана дејност како доказ дека е
регистриран како физичко или правно лице за вршење
на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
IV.2.3) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи,
оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:
- минимум 4 (четири) вработени лица, што се докажува со доставување на листа на вработени
- издадена од Агенцијата за вработување на Р. Македонија или М1/М2 образец
- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот: да располага со најмалку 2 (две) возила (камиони) што се докажува со доставување на изјава
за техничката опрема, која ја има на располагање за извршување на предметот на договор за јавна набавка.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 9:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 29.11.2019 година во 9:00 часот, место:
МАНУ, Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
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ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12387/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско
друштво за приредување на игри на среќа Државна
лотарија на Македонија Скопје
I.1.2) Адреса: бул. „Гоце Делчев“ бр.8, 1000 Скопје
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 01
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Станче Младенова, aдреса на
е-пошта: stance.mladenova@loto.mk телефон/факс:
025511991
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1
алинеја б) од Законот – Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Надворешно рекламирање
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 500.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 13 Рекламни услуги
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Во не помалку од 10 (десет) различни градови низ
Републиката кои не го вклучуваат Скопје, согласно техничката спецификација која е составен дел на тендерската документација.
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка: Закуп на мегалајт локации А страна, за
надворешно рекламирање во не помалку од 10(десет)
различни градови низ Републиката кои не го вклучуваат Скопје, со вклучена продукција, монтажа и одржување, според потребите на ДЛМ, согласно со описот и
техничката спецификација, за период од 1 година.
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 79340000-9 - Услуги за рекламирање
и маркетинг
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Да
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи Не
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор
Времетраење на рамковната спогодба Период во години: 1
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: За докажување
на способноста за вршење на професионалната дејност,
понудувачот треба да има на располагање документ за
регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или
доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 29.11.2019 година во 10:00 часот, место:
Државна лотарија на Македонија, бул. Гоце Делчев
бр.8 во Скопје (зграфа на МРТВ-18 кат)
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V.5) Дополнителни информации Согласно со тендерската документација и техничката спецификација
која е нејзин составен дел.
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за пл,атени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: согласно барања во тендерска документација
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор
- Извештај за билансот на состојба издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба,
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во
случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран: согласно барања во тендерска документација
IV.2.4) Техничка или професионална способност на
економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата
на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи,
оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не: согласно барања во тендерска документација

ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12388/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Пелагонискиот плански регион
I.1.2) Адреса:ул. „Томаки Димитровски“ бр.7
I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Јосиф Балтов, адреса на епошта: josifbaltov@pelagonijaregion.mk телефон/факс:
047/232-800
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1
алинеја б) од Законот – Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Проект за изградба/реконструкција на улици во
населените места во руралните средини во Пелагонискиот регион
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: општина Битола општина Долнени општина Кривогаштани
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 Опис45000000-7 - Градежни работи
II.8) Делива набавка: Да
Дел број. Опис на делот за набавка
1. ДЕЛ 1 „За изградба на улици во н.м Долно Оризари, општина Битолa“
2. ДЕЛ 2 „Реконструкција на локални патишта во
н.м Житоше, Општина Долнени“
3. ДЕЛ 3 „За реконструкција на улица „Едвард Кардељ“, Општина Кривогаштани“
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот: 90 дена.
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
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- со листа на работи извршени во последните пет години, со приложување потврда за задоволителна изведба на најважните работи. Со цел да се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договорниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе предвид доказите за
изведени работи пред повеќе од пет години, што го наведува во тендерската документација:
согласно барања во тендерска документација
IV.2.5) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет:
согласно барања во тендерска документација
- Стандарди за управување со животна средина: согласно барања во тендерска документација.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
29.11.2019 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
23.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 29.11.2019 година во 11:00 часот, место:
ул.„Томаки Димитровски“ бр.7, Битола
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 14.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12394/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: АД за поштенски 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: Сузана Станкоска, адреса на
е-пошта: suzana.stankoska@posta.com.mk телефон/факс:
3105234
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски
друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности – Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
1.3.2. Велосипеди за пошторазнесувачи
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
II.3) Секторски договор: 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 поимник, Шифра Опис 34430000-0 - Велосипеди
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Потврда за регистрирана дејност.
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ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
2.12.2019 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
26.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 28.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 2.12.2019 година во 11:00 часот, место: Дирекција на АД Пошта на Северна Македонија ул. „Орце Николов“ бр. 46 Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 15.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12404/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОУ ,,Исмаил
Ќемали,,
I.1.2) Адреса: с. Нераште
I.1.3) Град и поштенски код: с. Нераште - 1224
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Азиз Алили, aдреса на епошта: aziz_ziza@hotmail.com телефон/факс: 044 345
386/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на следнава адреса
075205023,
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Екстра лесно масло за греење ЕЛ-1
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: с.Нераште
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
09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрична енергија и од други извори на енергија

II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 22.11.2019
се планира да заврши 22.11.2020
Период во месеци: 12
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ
И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
Решение од централен регистар или тековна состојба
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
02.12.2019 година, 16:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
26.11.2019 година, 15:30 часот

Стр. 66 - Бр. 237

15 ноември 2019

Јавни набавки
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 28.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 10 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 02.12.2019 во 16:00 часот, место: с. Нераште
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 15.11.2019
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12408/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина
Чаир
I.1.2) Адреса: ул.,,Христијан Тодоровски Карпош“
бр.5
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 02
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Хусамет Агушовски, адреса
на е-пошта: husamet@cair.gov.mk телефон/факс:
022603040
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Украсување и декорирање на територијата на
Општина Чаир по повод пречекот на Новата 2020
година
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се
однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и
телевизиски куќи или за термините на радио и телевизиско емитување на програма)
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Територија на Општина Чаир
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 31531000-7 - Светилки
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Право на учество во постапката има секој економски оператор кој е
регистриран како физичко или правно лице за вршење
на дејноста поврзана со предметот на набавка или припаѓа на соодветно професионално здружение согласно
со прописите на земјата каде што е регистриран.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
2.12.2019 година, 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
26.11.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 28.11.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот
и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите 2.12.2019 година во 10:00 часот, место: Административна зграда на Општина Чаир
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V.5) Дополнителни информации во тендерската документација
V.6) Датум на објава: 15.11.2019 година.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
__________
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12414/2019
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиничка 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, адреса на е-пошта: muharemix@hotmail.com телефон/факс:
044 362 506
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горeнаведената адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Здравство
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Резервни делови за поправка на апаратот за компјутерска томографија GE LightSpeed VCT
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
II.3) Секторски договор: 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
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: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- Документ за регистрирана дејност - образец ДРД
или потврда за регистрирана дејност
- Решение за промет на големо со медицински средства, согласно со Законот за лекови и медицински средства.
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до
16.12.2019 година, 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања:
08.12.2019 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 10.12.2019
година, 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 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 16.12.2019 во 12:00 часот, место: ЈЗУ Клиничка болница Тетово
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 15.11.2019 год.
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

