
 

Македонска академија на науките и уметностите 

Бул. Крсте Мисирков 2, Скопје, Република Македонија 

Тел.:  + 389 02  3 235-400; Факс: + 389 02 3235-500 

Е-маил: manu@manu.edu.mk 

арх. бр. 03-2446/2 

21.8.2018 година 

 

Предмет:Покана за поднесување понуда за набавка на работи Реновирање на тоалетите во ИЦГИБ 

 

Почитувани,  

Македонската академија на науките и уметностите, со адреса на бул. Крсте Мисирков бр.2 –1000 Скопје, има 

потреба од набавка на работиРеновирање на тоалетите во ИЦГИБ.  

Лица за контакт:  

Ања Ујдур, 070/393-084, anja.ujdur@manu.edu.mk,и  

Александар Стојановски. 071/385-102, ace@manu.edu.mk.  

 

Македонската академија на науките и уметностите набавката на работитеќе ја спроведе со постапка со 

преговарање без претходно објавување на оглас, согласно со член 99, став 1, точка 1, алинеја 1 од Законот за 

јавни набавки.  

За таа цел, Ве молиме да ни доставите првична понуда за горенаведениот предмет на јавна набавка и тоа 

најдоцна до 22.8.2018 година до 13 часот на горната адреса директно во Архивата на МАНУ.  

Понудата да се достави на начин дефиниран во член 59 од Законот за јавните набавки. 

Ве молиме, во понудата да наведете и лице кое во име на понудувачот ќе учествува во преговорите за 

реализација на набавката (име и презиме, контакт телефон).  

Преговорите ќе се спроведат во просториите на МАНУ.  

Во прилог на оваа покана Ви доставуваметехничка спецификација како и инструкции – појаснување за 

предметната набавка која ќе ви помогне за изработка на понудата (прилог бр. 1).  

Ве молиме при изготвување на понудата да го дополните образецот кој е составен дел на поканата (прилог бр. 

2), изјавата за сериозност (прилог 3), изјава на независна понуда(прилог 4) и модел на договор (прилог 5).  

Однапред благодариме на соработката.  

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА 

ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

Емилија Шукарова Стефановска 
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Техничка спецификација за предмет на набавка Реновирање на тоалетите во ИЦГИБ 

 

Реновирање на машки тоалет Реновирање на женски тоалет со остава 

1. Демонтажа на санитарија 1. Демонтажа на санитарија 

-писоар  

-умивалник 

-wc школка  

-држачи за сапун и хартија, ОГ штекер и друго 

-умивалник 

-wc школка  

-држачи за сапун и хартија, ОГ штекер и друго 

2. Демонтажа на светилки и прекидачи  2. Демонтажа на светилки и прекидачи  

3. Демонтажа на огледало (1m2 со дрвена полица под него, 

2m1) 

3. Демонтажа на огледало (1m2 со дрвена полица 

под него, 2m1) 

4. Демонтажа (откопување) на подни сифони и одводни 

цевки од ѕид и под до крајниот ѕид од тоалетот – 10m1  

4. Демонтажа (откопување) на подни сифони и 

одводни цевки од ѕид и под до крајниот ѕид од 

тоалетот – 10m1  

5. Демонтажа на спуштен плафон (хантер даглас) – 5m2 
5. Демонтажа на спуштен плафон (хантер даглас) – 

6m2 

6. Демонтажа на влезна врата со каса - 75 cm 6. Демонтажа на влезна врата со каса - 75 cm 

7. Набавка и монтажа на нова: 7. Набавка и монтажа на нова: 

7а. Водоводна инсталација за топла и ладна вода, копана во 

ѕид: 

7а. Водоводна инсталација за топла и ладна вода, 

копана во ѕид: 

-ППР ½ цол цевка, 10 m1, -ППР ½ цол цевка, 10 m1, 

-ЕГ вентил, 4 парчиња, -ЕГ вентил, 3 парчиња, 

-ППР прав вентил, 3 парчиња -ППР прав вентил, 3 парчиња 

-ППР завршно, 6 парчиња  -ППР завршно, 3 парчиња  

-ППР колена, тештици, муфови и друго -ППР колена, тештици, муфови и друго 

7б. Одводна инсталација, копана во ѕид и под: 7б. Одводна инсталација, копана во ѕид и под: 

-ПВЦ цевка, Ø50, 5m1, -ПВЦ цевка, Ø50, 5m1, 

-ПВЦ цевка, Ø100, 5m1, -ПВЦ цевка, Ø100, 5m1, 

-Завршно колено ПВЦ, Ø50, 90°, 2 парчиња -Завршно колено ПВЦ, Ø50, 90°, 2 парчиња 

-поден сифон, 1 парче,  -поден сифон, 1 парче,  

-ПВЦ колена, тештици, гуми; паушал 

-ПВЦ колена, тештици, гуми;  паушал 

-умивалникот да зема топла вода од бојлерот од 

машкото wc 

8. Одводната инсталација да се склопи според распоредот 

на санитаријата, да се испита нејзината исправност се до 

првата шахта и да се пушти во функција.  

8. Одводната инсталација да се склопи според 

распоредот на санитаријата, да се испита нејзината 

исправност се до првата шахта и да се пушти во 

функција.  

9. Набавка и монтажа на бојлер од 50l со спојување на 

водоводна и електрична мрежа кој ќе се поврзе со двата 

тоалети (машки и женски) 

 



10. Набавка на материјал и промена на електрична 

инсталација 

9. Набавка на материјал и промена на електрична 

инсталација 

-кабел, 3 x 2,5 mm3, 7m1 -кабел, 3 x 2,5 mm3, 7m1 

-кабел, 3 x 1,5 mm3, 10 m1, -кабел, 3 x 1,5 mm3, 10 m1, 

-кип прекинивач за бојлер,  -кип прекинивач за бојлер,  

-надградна LED светилка со арматура во кружен облик 

мин. 15 W, 1 парче; 

-надградна LED светилка со арматура во кружен 

облик мин. 15 W, 2 парче; 

-надградна LED светилка (неонка) мин. 15 W со арматура 

1,5 m1 и монтирана над огледалото, 1 парче 

-надградна LED светилка (неонка) мин. 15 W со 

арматура 1,5 m1 и монтирана над огледалото, 1 

парче 

-вграден ѕиден штекер, 1 парче -вграден ѕиден штекер, 1 парче 

-до бојлерот да се инсталира нов електричен вод од дозна 

преку кип прекинувач 

-до бојлерот да се инсталира нов електричен вод од 

дозна преку кип прекинувач 

11. Набавка на ѕидни плочки, 20x30 cm, 30 m2 10. Набавка на ѕидни плочки, 20x30 cm, 40 m2 

-избор на боја по договор (сива или кремаста) -избор на боја по договор (сива или кремаста) 

-плочките да бидат од прва класа -плочките да бидат од прва класа 

-набавка на лепак (плочка на плочка) и фуга  -набавка на лепак (плочка на плочка) и фуга  

-лепење и фугирање на ѕидни плочки, 30 m2, -лепење и фугирање на ѕидни плочки, 40 m2, 

-пластична лајсна, 7m1 -пластична лајсна, 3m1 

12. Набавка на подни плочки (прва класа) со димензии 30 x 

30 cm, со соодветна потемна боја од ѕидните, лепак 

(плочна на плочка) и фуга, 5m2 

11. Набавка на подни плочки (прва класа) со 

димензии 30 x 30 cm, со соодветна потемна боја од 

ѕидните, лепак (плочна на плочка) и фуга, 6 m2 

-лепење и фугирање на подни плочки врз старите подни 

плочки, 5 m2, 

-лепење и фугирање на подни плочки врз старите 

подни плочки, 6 m2, 

13. Влезна врата 12. Влезна врата 

-набавка и монтажа на еднокрилна врата изработена од 

ПВЦ пластика и целосно затворено крило, со димензии 200 

x 75 cm (точните димензии да ги земе изведувачот) 

-набавка и монтажа на еднокрилна врата 

изработена од ПВЦ пластика и целосно затворено 

крило, со димензии 200 x 75 cm (точните димензии 

да ги земе изведувачот) 

-под вратата да има праг од подни плочки со пластична 

лајсна во висина на дебелината на плочката, 

-под вратата да има праг од подни плочки со 

пластична лајсна во висина на дебелината на 

плочката, 

14. Набавка и монтажа на санитарија:  13. Набавка и монтажа на санитарија:  

-wc школка, 1 парче,  -wc школка, 1 парче,  

-казанче за wc школка (ниско монтирано), 1 парче, -казанче за wc школка (ниско монтирано), 1 парче, 

-монтажа на постоечкиот (стариот) апарат за течен сапун, 1 

парче 

-монтажа на постоечкиот (стариот) апарат за течен 

сапун, 1 парче 

-капак за wc школка, 1 парче -капак за wc школка, 1 парче 

-умивалник „60 cm“со чизма поврзан на водовод и одвод, 1 

парче 

-умивалник „60 cm“со чизма поврзан на водовод и 

одвод, 1 парче 

-чешма еднорачна вградена во умивалникот (топла-ладна) 
-чешма еднорачна вградена во умивалникот 

(топла-ладна) со вртлива лула поврзана во 



со вртлива лула поврзана во водоводна мрежа, 1 парче водоводна мрежа, 1 парче 

-огледало со димензиии 200x50 cm закачено на ѕид над 

умивалникот, 1 парче 

-огледало со димензиии 200x50 cm закачено на ѕид 

над умивалникот, 1 парче 

-полица под огледалото со должина од 200 cm, ширина 20 

cm и дебелина 2,5 cm изработена од медијапан и фарбана 

во бела боја 

-полица под огледалото со должина од 200 cm, 

ширина 20 cm и дебелина 2,5 cm изработена од 

медијапан и фарбана во бела боја 

-пониклован држач за тоалетна хартија, 1 парче -пониклован држач за тоалетна хартија, 1 парче 

-пониколован држач за брисач за раце, 1 парче -пониколован држач за брисач за раце, 1 парче 

-ѕиден писоар, 1 парче  

-вентил за писоар со рачно (механичко) пуштање на вода  

15. Набавка на материјал и спуштен плафон (хантер-

даглас), 5 m2 

14. Набавка на материјал и спуштен плафон 

(хантер-даглас), 6 m2 

16. Светилките да се монтираат во делот на wc-то и над 

огледалото, бојлерот да се монтира во просторот кај wc 

школката во десниот агол после вратата. 

15. Светилките да се монтираат во делот на wc-то и 

над огледалото и во оставата што се наоѓа во 

тоалетот.  

17. Чистење на просториите и исфрлање на шут 16. Чистење на просториите и исфрлање на шут 

18. Проверка на исправноста на електричната инсталација, 

водовод, одвод и сите делови и пуштање на тоалетот во 

употреба.  

17. Проверка на исправноста на електричната 

инсталација, водовод, одвод и сите делови и 

пуштање на тоалетот во употреба.  

19. Гаранција минимум 1 (една) година на сите делови и 

извршени работи. 

18. Гаранција минимум 1 (една) година на сите 

делови и извршени работи. 

Рок на изведување 15 дена од денот на отпочнување на 

работите и тоа: од понеделник до петок во периодот од 16 

часот до 22 часот, а во сабота и недела од текот на целиот 

ден.  

Рок на изведување 15 дена од денот на 

отпочнување на работите и тоа: од понеделник до 

петок во периодот од 16 часот до 22 часот, а во 

сабота и недела од текот на целиот ден.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Прилог 1 -Инструкции за понудувачи 

 

1. Критериуми за утврдување на способност на понудувачот 

Со понудата економскиот оператор задолжително треба да достави придружна документација со која ќе ја 

докаже својата лична способност и способноста за вршење на професионална дејност.  

Бараната документација се поднесува во оригинал или во копија заверена од економскиот оператор со печат и 

потпис на одговорното лице, со назнака „верно на оригиналот“.  

Во продолжение Ви ја наведуваме бараната документација за докажување на: 

-личната состојба и  

-способноста за вршење професионална дејност 

 

1.1 Лична состојба 

 За докажување на својата лична состојба, економскиот оператор ги доставува следниве документи: 

 изјава 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 е впишана 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 забрана за вршење на одделна дејност; 

 потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му  е изречена 

споредна казна трајна забрана за вршење на одделна дејност; 

 потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на 

професија, дејност или должност и 

 потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција привремена забрана за 

вршење на одделна дејност. 

 Документите од точката 2.1 не смеат да бидат постари од шест месеци, а се доставуваат во оригинал или 

копија заверена од понудувачот.  

 

1.2 Способност за вршење на професионална дејност 

За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави 

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. Критериум за доделување на договорот за јавна набавка 

Критериум за доделување на договорот за јавна набавка енајниската цена која ќе се постигне на преговорите. 

3. Проценета вредност  

Проценетата вредност на предметната набавка без вклучен ДДВ изнесува 150.000(сто педесет илјади) денари, 

односно 177.000 (сто седумдесет и седум илјади) денари со ДДВ. 

 

4. Начин и рок на изведување на работите 

По склучување на договор и по доставено барање на електронската пошта на Носителот на набавката, Носителот 

на набавката е должен целосно да ги изведе работите, согласно техничка спецификација и  во рок од 15 дена од 

денот на отпочнување на работите и тоа: од понеделник до петок во периодот од 16 часот до 22 часот, а во сабота 

и недела во текот на целиот ден. 



5. Начин на плаќање 

Носителот на набавката ќе достави фактура во рок од 5 работни дена по извршување на работите.  

Кон фактурата треба да има доказ за извршена работа, потпишан од лицето за извршување на договорот.  

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.  

Начинот на плаќање е задолжителен.  

Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за 

неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки. 

 

6. Рок на важење 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. 

 

7. Начин на доставување на понудата 

Економскиот оператор понудата треба да ја достави согласно член 59 од Законот за јавните набавки. 

Економскиот оператор оригиналната понуда потпишана и заверена од одговорното лице на понудувачот и 

придружната документација ги приложува во запечатен внатрешен коверт кој го содржи називот на понудувачот 

со целосна и точна адреса.  

Внатрешниот плик се приложува во запечатен надворешен плик на кој треба да се испишат следниве податоци: 

 Во горниот лев агол да стои ознака „Не отворај“ 

 Во горниот десен агол да стои број на покана арх. бр. 03-2446/2 од 21.8.2018 година 

 Во средината да стои назив и адреса на договорниот орган (Македонска академија на науките и 

уметностите, бул. Крсте Мисирков бр. 2 – 1000 Скопје) 

 

Пример како треба да се адресира надворешниот коверт: 

 

„Не отварај“ Број на покана ______________ 

Македонска академија на науките и уметностите 

бул. Крсте Мисирков бр. 2 – 1000 Скопје 

 

8. Изјава за сериозност на понудата 

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и 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. Изјавата ја потпишува лицето 

што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја 

потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.  

 

9. Изјава за независна понуда 

Во прилог на понудата, понудувачот задолжително доставува потпишана изјава со која под целосна материјална 

и кривична одговорност ќе изјави дека понудата ја поднел независно, без договор со други економски оператори 

спротивно на прописите за заштита на конкуренцијата, како и дека не учествува во истата постапка со други 

економски оператори со кои е капитално, сопственички или роднински поврзан. Доколку има сознанија за 

невистинитоста по наводите на изјавата, договорниот орган веднаш ќе ги извести надлежните органи. 

Понудувачот треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на оваа тендерската документација.  

*Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице. 

 

 

  



Прилог 2 – ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДА 

Меморандум на понудувачот 

Архивски број 

Датум 

Седиште  

 

Врз основа на поканата за поднесување на понуда со арх. бр. 03-2446/2од 21.8.2018 година за доделување на 

договор за јавна набавка на работи заРеновирање на тоалетите во ИЦГИБ, во постапка со преговарање без 

претходно објавување на оглас, ја поднесуваме следната: 

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 извршиме работите за Реновирање на тоалетите во ИЦГИБ. 

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување на работите утврдени во оваа тендерската документација. 

 

дел III – Финансиска понуда 

III.1. Вкупната цена на нашата понуда за Реновирање на тоалетите во ИЦГИБ, со засметани трошоци и попусти 

без ДДВ изнесува: 

_____________________________________________________________________ (со бројки) 

_____________________________________________________________________ [со букви] денари. 

Вкупниот износ на ДДВ изнесува____________________________денари. 

IV. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на 

плаќање утврден во тендерската документација. 

V.Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација. 

VI.Нашата понуда се состои од: 

-образец на понуда (прилог 2), 

- документи за докажување на личната и професионалната способност 

- изјава за сериозност на понудата (прилог 3), 

- изјава на економскиот оператор дека понудата ја поднел независно (прилог 4), 

- модел на договор (прилог 5)  

 

Место и датум Одговорно лице 

___________________ __________________________ 

 (потпис и печат) 

 



III.2 Детален приказ на нашата цена е даден во следнава табела: 

Реновирање на машки тоалет 
Единица 

мерка 
Количина 

Единечна 

цена без ДДВ 

Единечна 

цена со ДДВ 

Вкупна цена 

без ДДВ 

1. Демонтажа на санитарија 

-писоар 

-умивалник 

-wc школка 

-држачи за сапун и хартија, ОГ 

штекер и друго 

паушал    

2. Демонтажа на светилки и 

прекидачи 
паушал    

3. Демонтажа на огледало (1m2 со 

дрвена полица под него, 2m1) 
паушал    

4. Демонтажа (откопување) на 

подни сифони и одводни цевки од 

ѕид и под до крајниот ѕид од 

тоалетот – 10m1 

паушал    

5. Демонтажа на спуштен плафон 

(хантер даглас) – 5m2 
паушал    

6. Демонтажа на влезна врата со 

каса - 75 cm 
паушал    

7. Набавка и монтажа на нова: 

7а. Водоводна инсталација за топла и ладна вода, копана во ѕид: 

-ППР ½ цол цевка, 10 m1 m1 10    

-ЕГ вентил парче 4    

-ППР прав вентил парче 3    

-ППР завршно парче 6    

-ППР колена, тештици, муфови и 

друго 
паушал    

7б. Одводна инсталација, копана во ѕид и под: 

-ПВЦ цевка, Ø50 m1 5    

-ПВЦ цевка, Ø100 m1 5    

-Завршно колено ПВЦ, Ø50, 90° парче 2    

-поден сифон парче 1    

-ПВЦ колена, тештици, гуми паушал    

8. Одводната инсталација да се 

склопи според распоредот на 

санитаријата, да се испита нејзината 

исправност се до првата шахта и да 

се пушти во функција. 

паушал    

9. Набавка и монтажа на бојлер од 

50l со спојување на водоводна и 

електрична мрежа кој ќе се поврзе 

со двата тоалети (машки и женски) 

парче 1    

10. Набавка на материјал и промена на електрична инсталација 

-кабел, 3 x 2,5 mm3 m1 7    

-кабел, 3 x 1,5 mm3 m1 10    

-кип прекинивач за бојлер парче 1    

-надградна LED светилка со 

арматура во кружен облик мин. 15 

W 

парче 1    

-надградна LED светилка (неонка) 

мин. 15 W со арматура 1,5 m1 и 

монтирана над огледалото 

парче 1    

-вграден ѕиден штекер парче 1    

-до бојлерот да се инсталира нов 

електричен вод од дозна преку кип 

прекинувач 

паушал    

11. Набавка на ѕидни плочки, 20x30 

cm 

-избор на боја по договор (сива или 

кремаста) 

m2 30    



-плочките да бидат од прва класа 

-набавка на лепак (плочка на 

плочка) и фуга за површина од 30 

m2 

m2 30    

-лепење и фугирање на ѕидни 

плочки 
m2 30    

-пластична лајсна m1 7    

12. Набавка на подни плочки (прва 

класа) со димензии 30 x 30 cm, со 

соодветна потемна боја од ѕидните, 

лепак (плочна на плочка) и фуга 

m2 5    

-лепење и фугирање на подни 

плочки врз старите подни плочкина 

површина од 5 m2 

m2 5    

13. Влезна врата 

-набавка и монтажа на еднокрилна 

врата изработена од ПВЦ пластика и 

целосно затворено крило, со 

димензии 200 x 75 cm (точните 

димензии да ги земе изведувачот) 

-под вратата да има праг од подни 

плочки со пластична лајсна во 

висина на дебелината на плочката 

парче 1    

14. Набавка и монтажа на санитарија: 

-wc школка парче 1    

-казанче за wc школка (ниско 

монтирано) 
парче 1    

-монтажа на постоечкиот (стариот) 

апарат за течен сапун 
парче 1    

-капак за wc школка парче 1    

-умивалник „60 cm“со чизма 

поврзан на водовод и одвод 
парче 1    

-чешма еднорачна вградена во 

умивалникот (топла-ладна) со 

вртлива лула поврзана во водоводна 

мрежа 

парче 1    

-огледало со димензиии 200x50 cm 

закачено на ѕид над умивалникот 
парче 1    

-полица под огледалото со должина 

од 200 cm, ширина 20 cm и дебелина 

2,5 cm изработена од медијапан и 

фарбана во бела боја 

парче 1    

-пониклован држач за тоалетна 

хартија 
парче 1    

-пониколован држач за брисач за 

раце 
парче 1    

-ѕиден писоар парче 1    

-вентил за писоар со рачно 

(механичко) пуштање на вода 
парче 1    

15. Набавка на материјал и спуштен 

плафон (хантер-даглас) 
m2 5    

16. Светилките да се монтираат во 

делот на wc-то и над огледалото, 

бојлерот да се монтира во просторот 

кај wc школката во десниот агол 

после вратата 

паушал    

17. Чистење на просториите и 

исфрлање на шут 
паушал    

18. Проверка на исправноста на 

електричната инсталација, водовод, 

одвод и сите делови и пуштање на 

тоалетот во употреба. 

паушал    



Вкупна цена на нашата понуда без ДДВ за Реновирање на машки тоалет:  

Реновирање на женски тоалет со 

остава 

Единица 

мерка 
количина 

Единечна 

цена без ДДВ 

Единечна 

цена со ДДВ 

Вкупна цена 

без ДДВ 

1. Демонтажа на санитарија 

-умивалник 

-wc школка 

-држачи за сапун и хартија, ОГ 

штекер и друго 

паушал    

2. Демонтажа на светилки и 

прекидачи 
паушал    

3. Демонтажа на огледало (1m2 со 

дрвена полица под него, 2m1) 
паушал    

4. Демонтажа (откопување) на 

подни сифони и одводни цевки од 

ѕид и под до крајниот ѕид од 

тоалетот – 10m1 

паушал    

5. Демонтажа на спуштен плафон 

(хантер даглас) – 6m2 
паушал    

6. Демонтажа на влезна врата со 

каса - 75 cm 
паушал    

7. Набавка и монтажа на нова: 

7а. Водоводна инсталација за топла и ладна вода, копана во ѕид: 

-ППР ½ цол цевка m1 10    

-ЕГ вентил парче 3    

-ППР прав вентил парче 3    

-ППР завршно парче 3    

-ППР колена, тештици, муфови и 

друго 
паушал    

7б. Одводна инсталација, копана во ѕид и под: 

-ПВЦ цевка, Ø50 m1 5    

-ПВЦ цевка, Ø100 m1 5    

-Завршно колено ПВЦ, Ø50, 90° парче 2    

-поден сифон парче 1    

-ПВЦ колена, тештици, гуми;  

паушал 

-умивалникот да зема топла вода од 

бојлерот од машкото wc 

паушал    

8. Одводната инсталација да се 

склопи според распоредот на 

санитаријата, да се испита нејзината 

исправност се до првата шахта и да 

се пушти во функција 

паушал    

9. Набавка на материјал и промена на електрична инсталација 

-кабел, 3 x 2,5 mm3 m1 7    

-кабел, 3 x 1,5 mm3 m1 10    

-кип прекинивач за бојлер парче 1    

-надградна LED светилка со 

арматура во кружен облик мин. 15 

W 

парче 2    

-надградна LED светилка (неонка) 

мин. 15 W со арматура 1,5 m1 и 

монтирана над огледалото 

парче 1    

-вграден ѕиден штекер парче 1    

-до бојлерот да се инсталира нов 

електричен вод од дозна преку кип 

прекинувач 

паушал    

10. Набавка на ѕидни плочки, 20x30 

cm 

-избор на боја по договор (сива или 

кремаста) 

m2 40    



-плочките да бидат од прва класа 

-набавка на лепак (плочка на 

плочка) и фуга за површина од 40m2 
m2 40    

-лепење и фугирање на ѕидни 

плочки 
m2 40    

-пластична лајсна m1 3    

11. Набавка на подни плочки (прва 

класа) со димензии 30 x 30 cm, со 

соодветна потемна боја од ѕидните, 

лепак (плочна на плочка) и фуга 

m2 6    

-лепење и фугирање на подни 

плочки врз старите подни плочки 
m2 6    

12. Влезна врата 

-набавка и монтажа на еднокрилна 

врата изработена од ПВЦ пластика и 

целосно затворено крило, со 

димензии 200 x 75 cm (точните 

димензии да ги земе изведувачот) 

-под вратата да има праг од подни 

плочки со пластична лајсна во 

висина на дебелината на плочката, 

парче 1    

13. Набавка и монтажа на санитарија: 

-wc школка парче 1    

-казанче за wc школка (ниско 

монтирано) 
парче 1    

-монтажа на постоечкиот (стариот) 

апарат за течен сапун 
парче 1    

-капак за wc школка парче 1    

-умивалник „60 cm“со чизма 

поврзан на водовод и одвод 
парче 1    

-чешма еднорачна вградена во 

умивалникот (топла-ладна) со 

вртлива лула поврзана во водоводна 

мрежа 

парче 1    

-огледало со димензиии 200x50 cm 

закачено на ѕид над умивалникот 
парче 1    

-полица под огледалото со должина 

од 200 cm, ширина 20 cm и дебелина 

2,5 cm изработена од медијапан и 

фарбана во бела боја 

парче 1    

-пониклован држач за тоалетна 

хартија 
парче 1    

-пониколован држач за брисач за 

раце 
парче 1    

14. Набавка на материјал и спуштен 

плафон (хантер-даглас) 
m2 6    

15. Светилките да се монтираат во 

делот на wc-то и над огледалото и 

во оставата што се наоѓа во 

тоалетот. 

паушал    

16. Чистење на просториите и 

исфрлање на шут 
паушал    

17. Проверка на исправноста на 

електричната инсталација, водовод, 

одвод и сите делови и пуштање на 

тоалетот во употреба. 

паушал    

Вкупна цена на нашата понуда без ДДВ за Реновирање на женски тоалет:  

Вкупна цена на нашата понуда без ДДВ за  

Реновирање на машки тоалет и Реновирање на женски тоалет: 
 

 

  



Прилог 3 – 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 и печат) 

 

 

 

 



Прилог 4 – 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 набавка – Реновирање на тоалетите во ИЦГИБ, 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 Реновирање на тоалетите во ИЦГИБне 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 постапкапротив понудувачот во чие име и за чија сметка сум 

овластен да ја дадам оваа изјава. 

 

 

Место и датум Одговорно лице 

___________________ __________________________ 

 (потпис и печат) 

 

 

 

*Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице. 

  



Прилог 5 -Модел на договор 

 

Склучен помеѓу: 

1. Македонска академија на науките и уметностите, со седиште бул. Крсте Мисирков бр. 2 –1000 Скопје, 

застапувана од секретарот на МАНУ, акад. Леонид Грчев (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 Реновирање на 

тоалетите во ИЦГИБ, поспроведена постапка со преговарање без претходно објавување на оглас.   

Составен дел на овој договор е ревидираната понуда на Носителот на набавката во која има детален приказ за 

единечните цени без ДДВ и со ДДВ.  

 

ВРЕДНОСТ НA ДОГОВОРОТ 

Член 2 

Вкупнатавредност на овој договор без пресметан ДДВ изнесува*** (***) денари, односно *** (***) денари 

со пресметан ДДВ. 

Овој договор ќе се реализира според дадените единечни цени наведени во прилог табелата кон овој договор, а 

до износот наведен во став 1 од овој член.  

Договорните страни се согласија дека вредноста, ниту пак наведените количини од овој договор не мора да 

биде исцрпена.   

 

РОК, МЕСТО И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

Член 3 

По склучување на договор и по доставено барање на електронската пошта на Носителот на набавката дадена 

во понудата, Носителот на набавката е должен целосно да ги изведе работите, согласно техничка спецификација 

и во рок од 15 дена од денот на отпочнување на работите и тоа: од понеделник до петок во периодот од 16 часот 

до 22 часот, а во сабота и недела во текот на целиот ден. 

 

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ 

Член 4 
Носителот на набавката ќе достави фактура во рок од 5работни дена по извршување на работите.  

Фактурата која е издадена треба да е во согласност со член53 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.  

Кон фактурата задолжително треба да има приложено доказ за извршена работа потпишан од двете 

договорни страни.  

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ 

Член 5 

Носителот на набавката е должен да ги изврши работите, предмет на договорот, навремено, согласно својата 

понуда, а врз основа на барањата во техничката спецификација.  

 

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 

По извршените работи, Договорниот орган ќе изврши проверка на извршеното. 

Доколку се констатираат недостатоци, Договорниот орган ќе го задолжи Носителот на набавката истите да 

ги отстрани. 

Носителот на набавката е должен веднаш да постапи по задолжението и да ги отстрани недостатоците. 

 

Член 8 

Определеното лице од Договорниот орган и определеното лице од Носителот на набавката по проверка на 

извршените работи, доколку не се констатирани никакви недостатоци истите се должни да ги изготват и 

потпишат градежна книга за извршените работи по налог за извршување на предметот на овој договор. 

 

 

 

 



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 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 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. 

 

ДОГОВОРНА КАЗНА И НАДОМЕСТ НА ШТЕТА 

Член 14 

Договорниот орган има право на договорна казна во износ од 20% од вкупната вредност на договорот 

доколку Носителот на набавката доцнисо исполнување на обврските или неуредно ги исполнува обврските од 

договорот, согласно роковите и условите утврдени во истиот. 

Договорната казна ќе се пресметува од моментот на настанувањето на условите предвидени со ставот 1 на 

овој член, за што Договорниот орган веднаш писмено ќе го извести Носителот на набавката. 

Во случај на доцнење односно неуредно извршување на договорот, Носителот на набавката се обврзува 

покрај договорната казна да ја надомести и штетата на Договорниот орган, настаната поради доцнење односно 

неуредно извршување на договорот. 

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 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. 

 

 

Место и датум Одговорно лице 

___________________ __________________________ 

 (потпис и печат) 

 

** Забелешка: Договорниот орган го задржува правото при склучувањето на договорот со избраниот носител 

на набавката да внесе одделни измени во текстот на договорот а кои нема да се однесуваат на измена на 

суштински елементи.  


