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1. Инструкции за понудувачите
1.1. Договорен орган
Македонската академија на науките и уметностите, со адреса бул. Крсте Мисирков, бр. 2, Скопје,
телефон за контакт: 3235-400, факс: 3235 500, електронска пошта: manu@manu.edu.mk
1.2. Предмет на договорот за јавна набавка
1.2.1. Предмет на договорот за јавна набавка е Годишно одржување и сервисирање на опремата во
ИЦГИБ „Георги Д. Ефремов“.
Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа
тендерска документација.
1.2.2. Предметот на договорот е неделив. Економскиот оператор во својата понуда треба да ги вклучи
сите составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива.
1.3. Вредност на понудата
Проценетата вредност на предметот на набавка изнесува 300.000,00 денари без ДДВ.
1.4. Начин и рок на извршување на услугата
Носителот на набавката е должен услугите кои се предмет на набавка да ги извршува сукцесивно за
период од 1 (една) година, а врз основа на поединечно доставен налог (Прилог 6 од тендерската
документација) од страна на договорниот орган.
Носителот на набавката е должен во рок од 7 (седум) дена по доставен налог (Прилог 6 од тендерската
документација) од страна на договорниот орган да ја изврши услугата/ите.
Договорот ќе се реализира согласно понудените единечни цени, во времетраење од 1 (една) година или
до исцрпување на вредноста на договорот.
Договорниот орган не се обврзува да ги искористи сите услуги од техничките спецификации, како и да
не ја исцрпи во целост утврдената вредност на договорот за јавна набавка.
1.5. Разлики во цена (корекција на цени)
Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот
понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.
1.6. Начин на плаќање
Носителот на набавката ќе достави фактура во рок од 5 работни дена по извршување на услугата кон
која треба да биде приложен уредно потпишан Прилог 6 / Прилог 7 од тендерската документација
(прилог кон договорот) и записник за извршена услуга. Фактурата која е издадена треба да е во
согласност со член 53 од Законот за данокот на додадена вредност.
Договорниот орган плаќањето на фактурите ќе го изврши во согласност со член 6 од Законот за
финансиска дисциплина.
1.7. Право на учество
1.7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски
оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот
оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца,
нема право на учество.
1.7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице
- понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна
набавка.
1.7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна
правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна
правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.
1.7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во
групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на
договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на
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групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата,
членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна
набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток
опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.
1.7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот
орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на
групата на понудувачи.
Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда, носителот на групата треба да биде
регистриран на Електронскиот систем за јавни набавки. 1
Носителот на групата задолжително ги потпишува со дигитален сертификат: понудата, потребните
изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и потпишува. Доколку членовите на
групата не поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и документацијата која тие ја
изготвуваат и потпишуваат може да биде своерачно потпишана и доставена во скенирана електронска
форма.
1.7.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка
може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:
- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.
1.7.7. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.
1.7.8. Доколку економската и финансиската состојба, односно техничката или професионалната
способност е поддржана од друг субјект, понудувачот е должен поддршката да ја докаже со валиден
доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните финансиски средства, односно
соодветните технички или професионални ресурси (член 151 и член 154 од законот)
1.7.9. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од
договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да
наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и
податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично).
Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без
оглед на бројот на подизведувачите.
1.7.10. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат
понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.
2. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите
За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат
следниве критериуми за утврдување на нивната способност:
2.1. Лична состојба
 во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во
злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
 на понудувачот да 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;
 на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на
одделна дејност;
 понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;

Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е
регистриран на ЕСЈН, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што
нерегистрираните претходно ќе ги регистрира на ЕСЈН врз основа на доставените податоци од понудата.
1
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понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако на
економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите
јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќa;
на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија,
дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара
договорниот орган.

2.1.1 За докажување на личната состојба:
Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со
изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за
утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација
утврдена во овој дел од тендерската документација:
 изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за
учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
 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
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 и
 потврда 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.
Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува
предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа
тендерска документација.
Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда е утврдена за најповолна да ги достави
потребните документи за личната состојба. Документите од точка 2.1.1 не смеат да бидат постари од 6
месеци од датумот определен како краен рок за поднесување на понуди. Ако договорниот орган се
сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да
побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на
личната состојба.
Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на
јавното отворање на понудите, но не подоцна од денот на донесувањето на одлуката за избор на
најповолна понуда. Ако економскиот оператор не ги достави бараните документи во утврдениот рок
од страна на комисијата за јавна набавка, или истите се невалидни или несоодветни за утврдување на
личната состојба, ќе се смета дека понудувачот ја повлекол својата понуда што резултира со издавање
негативна референца, а комисијата за јавна набавка ќе го покани наредниот рангиран економски
оператор или ќе даде предлог за поништување на постапката.
Изјавата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски
потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице или овластениот потписник на
економскиот оператор.
Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од
“Прирачник за користење на ЕСЈН“ објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Економски
оператори".
2.2. Способност за вршење на професионална дејност
Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со
предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение
согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
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2.2.1 За докажување на способноста за вршење на професионална дејност
За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави
со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или
правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ
дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е
регистриран.
2.3. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста
на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата преку ЕСЈН задолжително ќе
побара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од
пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.
Економскиот оператор преку ЕСЈН, го прикачува документот со појаснување или дополнување во
делот "Појаснување/Дополнување на поднесени документи", во рок од 3 дена денот на приемот на
барањето од страна на понудувачот.
2.4. Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат
својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.
Ако економски оператори поднесат групна понуда, економската и финансиската состојба, како и
техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите
членови во групата
3. Појаснување, измена и дополнување на тендерската документација
3.1. Појаснување на тендерската документација
3.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од
договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, со користење на модулот "Прашања
и одговори", најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.
3.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, во модулот „Прашања и одговори“,
по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско
електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го
прочитаат појаснувањето, без при тоа да се идентификува економскиот оператор што побарал
појаснување.
3.2. Измена и дополнување на тендерската документација
3.2.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за
поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување
поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за
што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.
3.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот
рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.
3.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и
продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку
ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на
измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.
4. Изготвување и поднесување на понудите
4.1. Начин на изготвување на понудата
Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација во
електронска форма, со користење на обрасците дадени во прилог.
Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе
подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го
отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште,
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единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на
договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.
4.2. Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски
потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или
лице овластено од него. Дигиталниот сертификат треба да биде со важност најмалку до моментот на
јавното отворање односно крајниот рок за поднесување на понудите.
Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и
овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице. Подетални информации за
начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од “Прирачник за користење на ЕСЈН“
објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Економски оператори".
4.3. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандарден
формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за
скенирање и прикачување на ЕСЈН.
4.4. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната
состојба
Со понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава со која потврдува дека ги
исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во
тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската
документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на
договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.
4.5. Изјава за сериозност на понудата
Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за сериозност на
понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската
документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе
резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите
утврдени во Законот за јавните набавки.
4.6. Изјава за независнa понуда
Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и
електронски потпишана изјава за независнa понуда, при што треба да го користи образецот на изјава
даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и
кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се
невистинити. Изјавата од ставот на овој член ја потпишува исклучиво одговорното лице, се доставува
заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на
понудите.
Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.
Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е
одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување,
тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков
формат да биде аплициран дигитален потпис.
4.7. Елементи на понудата
Понудата треба да е составена од следниве елементи:
Образец на понуда (Прилог 1),
Листа на цени (Прилог 2)
Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната
состојба (Прилог 3),
Изјава за сериозност на понудата (Прилог 4),
Изјава за независна понуда (Прилог 5)
Образец на пријава, дијагностика и Согласност (Прилог 6)
Согласност за сервисирање со вградување на резервен дел кој не е наведен во листата на резервни
делови кои најчесто се расипуваат (Прилог 7)
Модел на договор (Прилог 8)
Документ за регистрирана дејност
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4.8. Јазик на понудата
Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со
понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо.
4.9. Период на важност на понудата
Периодот на важност на понудата ќе изнесува 90 дена од денот утврден како краен рок за поднесување
на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот.
Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската
документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.
4.10. Принцип на една понуда
Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува
поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа
правно или физичко лице се отфрлаат.
5. Краен рок и место за поднесување на понудите
5.1. Краен рок за поднесување на понудите е 13.11.2017 година во 10:00 часот.
5.2. Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб адреса: https://www.enabavki.gov.mk.
5.3. Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде
примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот
оператор ќе бидат известени и истата нема да се прикаже при јавното отворање на понудите.
6. Критериум за доделување на договорот
Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска цена. За носител на набавката ќе
биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а
чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на
електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според
висината на понудените цени.
7. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка
7.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на
понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во
постапката.
7.2. Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот
систем за јавни набавки (ЕСЈН) (https://www.e-nabavki.gov.mk).
7.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате во
постапката, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН и да поседувате дигитален сертификат.
Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен
дел од ЕСЈН2, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира
шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Повеќе
информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за
користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна
на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.
7.4. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска
аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на
електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без
ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во
првичната фаза од постапката.
Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го
покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување
конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде
2

Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН
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предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на
конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја
поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена,
првично понудената цена ќе се смета за конечна.
8. Доделување на договорот за јавна набавка
8.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за
барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има
најниска цена, а притоа вредноста на склучениот договор нема да ја надмине проценетата вредност
која изнесува 300.000,00 денари без ДДВ.
8.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој
прв ја поднел понудата.
8.3. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе
понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана порано поднесената понуда.
8.4. Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го
додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има
најниска цена.
8.5. По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку
предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од
поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на
намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската
аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).
9. Известување за доделување на договорот за јавна набавка
9.1. По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до
сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што
поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен
карактер и не предизвиква правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за
донесување на одлука за избор на најповолна понуда.
9.2. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку ЕСЈН
дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на
најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за
резултатите од постапката, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за
неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на
увид во извештајот од спроведената постапка.
10. Правна заштита
Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или
би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара
правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на
договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите
и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува
со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или
поништување на постапката.
11. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка
Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за
избор или за поништување на постапката.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Список на опрема во
Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“
Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Име

Луминометар- Victor Multilabel counter
Wallac-Victor 2- 1420 – 011/S

Биолошки микроскоп
KRUSS-MBL2000

pH-метар
PB-11

Аналитичка автоматска вага
тип: 2615

Електрична вага
Sartorius (BL 150 S)

Термосајклер
DNA termal cycler

Термосајклер
Q cycler

UV систем за фотографирање на гелови
Yunyi JY04S-3С

Препаративна / Ултрацентрифуга
L8-70M

Центрифуга
Allegra X-22

Лабораториска центрифуга за микроплочки
LMC-3000

Микроцентрифуга со ладење
Microfuge 22R

Микроцентрифуга со ладење
Model 5424 R

Микроспин, миницентрифуга / вортекс
FV-2400

Микроспин, миницентрифуга / вортекс
FV-2400

Вакуум пумпа
E2M8

Вакуум пумпа за мембранска филтрација
16694-2-50-06

Автоклав
16 Liter Vacuum Autoclave, STE-TIN

Орбитална мешалка
DOR-2828D

Орбитална мешалка
ОS-20

Метаболичко купатило
Julabo SW-20C

Воденo купатило (Shaking water bath)
OLS 200

Вакуум сушница
VTR 5036

Магнетна мешалка (висока брзина)
MS-3000

Вибратор (Вортекс)
EV-100

Ледомат (Лабораториски апарат)
Flace ice maker FIM90S

Производител
Perkin Elmer
Kruss Optronic
Sartorius
Fotocentar
Sartorius

Perkin Elmer, Norwalk,
Connecti, USA
Quantarus
Junyi, Beiging, China
Beckman Instr. CA, USA
Beckman Coulter,CA,USA
Биосан
Beckman Coulter, Palo Alto,
CA,USA
Eppendorf, Hamburg, D
Биосан
Биосан
Edvards 8
Биорад
MRC, Izrael
MRC Israel
Биосан

Julabo Lab. Seelb, Germany
LKB
Hereaus
Биосан
Technika-Zelezniki
Evermed
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45

Сув термостат

Биосан

TDB-120

Термостат - сушница

Heraeus

T-6060

Термостат (обичен)

Heraeus

T-6030

Термоблок

MRC Israel

DVD-002

Инкубационен шејкер

NewBrunswik Sci. Edison,

INNOVA 40

NewJersey,USA

Ламинарна комора
HA 2448GS
Ултразвучна водена бања (Соникатор)
5200
Фрижидер

Heraeus
Branson
Candy

CV25

Лабораториски Двокрилен Фрижидер за одржување на
температура од 4oC HO-1450 CVS
Фрижидер
Конзерватор Рационал ZC-380
Комбиниран Фрижидер
SТМ-1521VR

Комбиниран Фрижидер

LTH
LTH
Аристон
Liebherr / NEO

CUP2721
Замрзнувач на -80oC
ULF 240PRO2
Замрзнувач на -80oC
DAI 1413, ULF650 (-40/ -86oC) Freezer

Evermed, Italy
Arctico, Denmark

Микробранова печка

Severin

Microwave 800

Исправувач за електрофореза

Hoefer

Power supply 500VDC 230V

Систем за вакуум концентрација на протеини

Labconco

Labconco Proteomics CentriVap

Автоматизиран систем за омекнување и добивање на
ултрачиста вода со кондуктивност од 4S (Систем за
дестилација на вода тип 3)
Апарат за ултра чиста вода
M-Symplicity

HST-1
Merck

46

UPS систем за одржување константен електричен напон

47

Подвижен лабораториски кабинет

LabCaire

48

Пипетори од 1-10µl; 10 до 100 µl; и 0.1 до 1ml

Eppendorf / Hoefer

Листа на резервни делови кои најчесто се расипуваат
реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

назив на делот

опис

Јонска маса за омекнувач на вода
Батерија
Батерија
Кертриџ за апарат за ултрачиста вода
Електролит
Електролит
Електролит
Електролит
Електролит
Електролит
Електролит
Електролит

1 пакување cca.10lit
(12V, 7.2Ah)
(12V, 9Ah)
Milipore Simplicity/ Simplipak
(1µF 63V)
(2,2µF 63V)
(4,7µF 63V)
(10µF 63V)
(22µF 63V)
(47µF 63V)
(100µF 63V)
(220µF 35V)

единица
мерка
пакување
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче

количина
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Електролит
(470µF 50V)
Електролит
(1000µF 25V)
Електролит
(2200µF 25V)
Контролен модул
(SDMO INS/ATS Verso 63A)
Литиумска маст за вртливи делови (5gr)
Спреј за чистење на кондензер
It-Icer (520ml)
Средство за подготовка
(Defektant/ 1litar)
Подлошки (сет од 4 парчиња)
Кондуктометар
(behr Labor -technik)
Пуфер за калибрација
Ph 4
Пуфер за калибрација
Ph 7
Стартер за УВ-бактерицидна лампа
Литиумска маст
(20gr.)
Моликотна маст
(5gr.)
Пригушница за УВ-бактерицидна лампа
Таблети за омекнување на вода
(1 пакување=50kgr.)
Гумичка за врв од пипетор
Идлер за волумен на аспирација од пипетор
Форс трансдјусер од пипетор
(EPTR243)
Заптивен вентил со дихтунг гума од пипетор
Силиконски дихтунг од автоклав
MRC Lab
Транзистор
МЈЕ13007
Зенер диода
2.1V/ 0,5W
Тунел диода
BA152
УВ-бактерицидна лампа L=60
УВ-бактерицидна лампа L=90
УЛПА-филтер за сигурносен кабинет Heraeus
ХЕПА-филтер за сигурносен кабинет Heraeus
Предфилтер
5µ, GAC, Carbon Block
RO GE мембрана со капацитет
190-220 litri/den
Пост јаглен филтер

парче
парче
парче
парче
пакување
пакување
пакување

1
1
1
1
1
1
1

сет
парче
парче
парче
парче
пакување
пакување
парче
пакување
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

парче

1

парче
парче
парче
парче
парче

1
1
1
1
1

Напомена:
Количината „1“ е ориентациона, за да се добијат цени по кои ќе се сервисираат, а во зависност од
потребите ќе се изврши услугата.
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Прилог 1 – Образец на понуда
[меморандум на понудувачот]
Врз основа на огласот број 50/2017 објавен од страна на Македонската академија на науките и
уметностите за доделување на договор за јавна набавка на услуги за Годишно одржување и
сервисирање на опремата во ИЦГИБ „Георги Д. Ефремов“ со спроведување на постапка со барање
за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки
(https://www.e-nabavki.gov.mk), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:
ПОНУДА
Дел I – Информации за понудувачот
I.1. Име на понудувачот:
I.2. Контакт информации
 Адреса: Телефон:
 Факс:
 Е-пошта:
 Лице за контакт:
I.3. Одговорно лице:
I.4. Даночен број:
I.5. Жиро сметка и
депонент банка

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Дел II – Техничка понуда
II.1. Согласни сме да ги понудиме услугите наведени во техничката спецификација.
II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување на услугата утврдени во тендерската
документација.
Дел III – Финансиска понуда
III.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:
________________________ [со бројки] (___________________________________________) [со букви]
денари.
III. 2. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во Прилог 2 – листа на цени.
III.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со
начинот на плаќање утврден во тендерската документација.
III. 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската
документација.

Место и датум
___________________________

Одговорно лице
___________________________
(потпис) *

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден
дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

12

Прилог 3 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за
утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА
Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот
_____________________________________________________________ [се наведува назив на
понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на
понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот за доделување на
договор за јавна набавка на Годишно одржување и сервисирање на опремата во ИЦГИБ „Георги
Д. Ефремов“ објавен од страна на Македонската академија на науките и уметностите со барање за
прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во
тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат
доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум
___________________________

Одговорно лице
___________________________
(потпис) *

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден
дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.
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Прилог 4 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА
Јас, долупотпишаниот ______________________________________ [име и презиме], врз основа на
член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на
понудувачот________________________________________________________, изјавувам дека во
целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас
во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.
Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во
случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна
референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум
овластен да ја дадам оваа изјава.
Место и датум
___________________________

Одговорно лице
___________________________
(потпис) *

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден
дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

14

Прилог 5 – Изјава за независна понуда
ИЗЈАВА
Јас, долупотпишаниот* ______________________________________ [име и презиме], врз основа на
член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот
______________________________________, под целосна материјална и кривична одговорност
изјавувам дека понудата за Годишно одржување и сервисирање на опремата во ИЦГИБ „Георги Д.
Ефремов“, по оглас број 50/2017 ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори
на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.
Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на
понудата за постапката бр 50/2017 не учествувам со други економски оператори со кои сум
капитално, сопственички или роднински поврзан.
Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невистинити наводи во
изјавата, што може да доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и
за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.
Место и датум
________________

Одговорно лице
___________________
(потпис)**

*Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.
** Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј
носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално
потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице,
скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.
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Прилог 6 – Образец за Пријава, Дијагностика и Согласност
Образец бр.1
П Р И Ј А В А*
за контрола - настанат дефект
1. Подносител на пријавата : _________________________________________
2. Податоци за апаратот:
Назив на апаратот

____________________

Модел на апаратот

____________________

Производител

____________________

3. Пријавувам дефект кај апаратот кој се состои од следното

Датум
_____________

Дефектот го констатирал
________________________

* Пријавата се пополнува во два примерока од страна на работникот кој го констатирал дефектот, од
кој еден се доставува до Носителот на набавката а еден останува за потребите на Договорниот орган
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Образец бр.2
И З В Е Ш Т А Ј З А И З В Р Ш Е Н А Д И Ј А Г Н О С Т И К А СО
ПРЕДЛОГ ПРЕСМЕТКА*
На ден ________________ во ________часот, во ИЦГИБ „Георги Д. Ефремов“ е извршена
дијагностика на следниот апарат:
Назив на апаратот

____________________

Модел на апаратот

____________________

Производител

____________________

1. По извршената контрола на апаратот утврден е следниот дефект:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________.
2. Потребно е да се изврши:




Вкупно ____ работен/ни час/ови за одржување и сервисирање на опремата во вкупен
износ од __________ денари без ДДВ, односно ______________ денари со ДДВ
_____________________________________________________________во износ од ________
денари без ДДВ, односно ______________ денари со ДДВ
_____________________________________________________________во износ од ________
денари без ДДВ, односно ______________ денари со ДДВ
ВКУПНО

________________

Со зборови _______________________________________________________________________

Скопје,____________

Управител

*Носителот на набавката го пополнува во два примерока, од кој еден му се враќа потпишан од страна
на договорниот орган.

17

Образец бр. 3 – Согласност за пристапување кон сервисирање

СОГЛАСНОСТ
Согласни сме да пристапите кон отстранување на дефектот, или сервисирање на апаратот по
понудените цени со следниве податоци:
Назив на апаратот

____________________

Модел на апаратот

____________________

Производител

____________________

Скопје,__________

За Договорниот орган

* Согласноста се пополнува во два примерока, од кој еден се доставува до Носителот на набавката а
еден останува за потребите на Договорниот орган.
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Прилог 7 – Согласност за сервисирање со вградување на резервен дел кој не е наведен во листата на
резервни делови кои најчесто се расипуваат

СОГЛАСНОСТ
Согласни сме да пристапите кон сервисирање на апаратот со вградување на резервен дел кој не
е наведен во листата на резервни делови кои најчесто се расипуваат, а е потребен за правилно
функционирање на апаратот, предмет на сервисирање:
Назив на апаратот ____________________
Модел на апаратот
Производител

____________________
____________________

Скопје,__________

За Договорниот орган

* Согласноста се пополнува во два примерока, од кој еден се доставува до Носителот на набавката а
еден останува за потребите на Договорниот орган.
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Прилог 8 – Модел на договор
ДОГОВОР
Склучен помеѓу:
1. Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија ,,Георги Д. Ефремов” при
Македонската академија на науките и уметностите со седиште на бул. Крсте Мисирков бр. 2 - Скопје,
застапуван од раководителот на Центарот доп. член Александар Димовски. (во понатамошниот текст:
Договорен орган) од една страна, и
2. (во понатамошниот текст: Носител на набавката) од друга страна.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
Член 1
Предмет на овој Договор е регулирање на правата и обврските помеѓу договорните страни за
Годишно одржување и сервисирање на опремата во ИЦГИБ „Георги Д. Ефремов“
Предметот на овој договор е по спроведена постапка со барање за прибирање на понуди за јавна
набавка со оглас бр. 50/2017, а во согласност со прифатена понуда и во се според техничката
спецификација, листа на единечни цени и врз основа на цени по е-аукција/поднесена конечна цена кои
се составен дел од овој Договор.
ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ
Член 2
Вредноста на овој договор без пресметан ДДВ изнесува 300.000,00 (триста илјади) денари,
354.000,00 (тристаопедесетичетири илјади) денари.
Договорниот орган не се обврзува да ги искористи сите услуги од техничките спецификации како и
да не ја исцрпи во целост утврдената вредност на договорот за јавна набавка.
Ред.
Бр.

1.

2.

Опис на услугата
Работен час за одржување и сервисирање на опремата во ИЦГИБ
*Напомена: Работниот час опфаќа преглед на
апаратот,сервисирање, односно поправка и замена на резервен дел
и/или издавање на потврда за исправност на работните параметри
на апаратот.
Вкупна цена на резервни делови наведени во листата на делови кои
најчесто се расипуваат

Количина

Единечна цена
без ДДВ

Цена на ДДВ

1 (еден)
работен час
Вкупна цена на
резервни делови

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ
Член 3
Носителот на набавката ќе достави фактура во рок од 5 работни дена по извршување на услугата
кон која треба да биде приложен уредно потпишан Прилог 6 / Прилог 7 од тендерската документација
(прилог кон договорот) и записник за извршена услуга. Фактурата која е издадена треба да е во
согласност со член 53 од Законот за данокот на додадена вредност.
Договорниот орган плаќањето на фактурите ќе го изврши во согласност со член 6 од Законот за
финансиска дисциплина.
НАЧИН И РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ
Член 4
Носителот на набавката е должен услугите кои се предмет на набавка да ги извршува сукцесивно
за период од 1 (една) година, а врз основа на поединечно доставен налог од страна на договорниот
орган.
Носителот на набавката е должен во рок од 7 (седум) дена по доставен налог (од страна на
договорниот орган да ја изврши услугата/ите.
Договорот ќе се реализира согласно понудените единечни цени, во времетраење од 1 (една) година
или до исцрпување на вредноста на договорот.
ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ
Член 5
Носителот на набавката е должен услугата предмет на договорот да ја извршува навремено,
согласно понудата, техничката спецификација и листата на единечни цени.
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Член 6
Договорниот орган има право да определи лице кое ќе врши координација помеѓу Носителот на
набавката и Договорниот орган во извршување на договорот.
За определеното лице и за неговите овластувања, Договорниот орган навремено го известува
Носителот на набавката.
Член 7
Определеното лице од Договорниот орган и определеното лице од Носителот на набавката се
должни по извршената поединечна услуга да потпишат записник со кој се потврдува успешното и
навремено извршување на услугата, предмет на овој договор, и истата преставува основа за плаќање на
доставената фактура.
Член 8
По извршената услуга, предмет на овој договор, ќе се изврши технички преглед и прием.
За проверка и контрола на карактеристиките од ставот 1 на овој член Договорниот орган ќе
определи одговорно лице.
Носителот на Набавката е должен да извршува услуги единствено во согласност со техничката
спецификација.
Во рок од 8 (осум) дена по извршената услуга, доколку се појават какви било недостатоци
Договорниот орган има право да му укаже на Носителот на набавката за недостатоците на извршените
услуги за да истиот ги корегира веднаш или најдоцна во рок од 10 (десет) дена од известувањето, а
Носителот на Набавката е должен да постапи по укажувањето.
РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Член 9
Кога едната од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна
може да бара исполнување на обврската или да го раскине договорот.
Член 10
Доколку дојде до раскинување на Договорот, договорната страна која го раскинува договорот е
должна за тоа писмено да ја извести другата договорна страна во рок од 2 (два) дена од денот кога
најавила дека ќе го раскине Договорот.
Член 11
Доколку Носителот на набавката не го изврши предметот на овој Договор во рокот предвиден во
член 4, Договорниот орган има право, во рок од 2 (два) дена по истекот на тој рок електронски во
пишана форма да го извести Носителот на набавката дека му остава дополнителен рок од 2 (два) дена
за исполнување на обврската.
Доколку Носителот на набавката не ја исполни обврската и во дополнително оставениот рок од
претходниот став, Договорниот орган ќе го раскине Договорот и ќе пристапи кон постапка за наплата
на договорната казна.
Член 12
Договорот ќе биде раскинат и доколку Носителот на набавката не се придржува односно
постапува спротивно на одредбите на овој договор, односно не ја исполни обврската согласно
условите од овој договор.
Член 13
Договорните страни се согласија дека во случај на еднострано раскинување на овој Договор од
страна на Носителот на набавката или неисполнување на неговите обврски, Договорниот орган има
право на надомест на сите трошоци што се во врска со предметот на договорот, како и на надомест на
штета.
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Член 10
Носителот на набавката е должен до денот на потпишувањето на Договорот да достави банкарска
гаранција за квалитетно извршување на Договорот во висина од 5% од вредноста на Договорот
утврдена во член 2 од Договорот, со важност од 12 месеци сметано од денот на потпишувањето на
Договорот од страна на двете договорни страни, како средство за обезбедување на договорниот орган
дека Носителот на набавката навремено, квалитетно и според условите од овој Договор ќе ја реализира
предметната набавка.
Договорниот орган се обврзува на Носителот на набавката да му ја врати банкарската гаранцијата
за исполнување на договорот во рок од 14 дена од денот на целосното реализирање на договорот.

21

Договорниот орган нема да ја врати банкарската гаранција од став 1 на овој член и ќе бара нејзино
активирање од банката која ја има издадено, доколку предметната набавка не е реализирана според
одредбите од овој договор.
По исклучок Договорниот орган нема да бара активирање на банкарската гаранција, доколку
Носителот на набавката поради непредвидени околности (виша сила и други оправдани причини) не
можел да ги изврши бараните услуги.
Во случај од претходниот став од овој член Носителот на набавката треба да достави писмено
образложение до Договорниот орган во кое ќе ги наведе причините за неизвршената услуга која треба
да е прифатена од страна на Договорниот орган.
Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, согласно член
48 став 8 од Законот за јавни набавки, договорниот орган до ЕСЈН доставува негативна референца што
резултира со исклучување на предметниот носител на набавка од сите идни постапки за доделување
договори за јавни набавки во период од една година од денот на објавувањето во случај на прва
негативна референца, за што го известува понудувачот. Периодот на исклучување од овој став се
зголемува за дополнителна една година при секоја наредна негативна референца, но не повеќе од пет
години.
РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Член 10
Кога едната од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна
може да бара исполнување на обврската или да го раскине договорот.
Член 11
Доколку дојде до раскинување на Договорот, договорната страна која го раскинува договорот е
должна за тоа писмено да ја извести другата договорна страна во рок од 2 (два) дена од денот кога
најавила дека ќе го раскине Договорот.
Член 12
Доколку Носителот на набавката не го изврши предметот на овој Договор во рокот предвиден во
член 3, Договорниот орган има право, во рок од 2 (два) дена по истекот на тој рок електронски во
пишана форма да го извести Носителот на набавката дека му остава дополнителен рок за исполнување
на обврската.
Доколку Носителот на набавката не ја исполни обврската и во дополнително оставениот рок од
претходниот став, Договорниот орган ќе го раскине Договорот и ќе пристапи кон постапка за наплата
на договорната казна.
Член 13
Договорот ќе биде раскинат и доколку Носителот на набавката не се придржува односно
постапува спротивно на одредбите на овој договор, односно не ја исполни обврската согласно условите
од овој договор.
Член 14
Договорните страни се согласија дека во случај на еднострано раскинување на овој Договор од
страна на Носителот на набавката или неисполнување на неговите обврски, Договорниот орган има
право на надомест на сите трошоци што се во врска со предметот на договорот, како и на надомест на
штета.
ВИША СИЛА
Член 15
Договорните страни се согласни ниту една договорна страна да не биде одговорна кон другата за
загуба, штета, повреда или неизвршување на одредбите од овој Договор, кои се предизвикани со
дејство на виша сила.
Под виша сила се подразбира она што е регулирано со Законот за облигациони односи.
Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна, во случај на
стапување на виша сила во дејство и ќе договорат нови услови за исполнување или услови за
раскинување на Договорот.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 16
Овој Договор се смета за склучен и стапува во сила на денот на неговото потпишување од двете
договорни страни, односно на денот кога е потпишан од договорната страна која последна го
потпишала, во случај договорот да не е потпишан во ист ден од двете договорни страни и важи до
неговата целосна реализација.
Договорот може да се раскине и пред неговото извршување, со претходна согласност од двете
договорни страни, под услови предвидени со Законот за облигациони односи. Кога една од
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договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара
исполнување на обврската или раскинување на овој Договор.
Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните
страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање. Доколку тоа не
даде резултат сите спорови ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.
Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито
однесување за време на реализација на овој Договор.
Член 17
Можните измени настанати по склучување на овој договор, договорните страни ќе ги договорат
спогодбено и писмено и ќе ги приклучат кон овој договор со анекси.
Член 18
За се што не е предвидено со овој Договор, ќе се применува Законот за облигациони односи и
позитивните законски прописи во Република Македонија.
Член 19
Овој Договор е изработен во 4 /четири/ еднообразни примероци, од кои 2 /два/ примероци за
Договорниот орган и 2 /два/ примероци за Носителот на набавката.
Потпис на Одговорно лице на понудувачот
*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден
дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.
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