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ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.Инструкции за економските оператори 

1.1. Договорен орган 

1.1.1 Договорен орган е Македонска aкадемија на науките и уметностите, со седиште на бул. „Крсте 

Мисирков“ бр.2, 1000 Скопје, телефон за контакт (02) 3235 400, e-mail: manu@manu.edu.mk, 

sokolovska@manu.edu.mk, моб. 071 859 860, лице за контакт: Ана Соколовска. 

 

1.2. Предмет на договорот за јавна набавка 

1.2.1 Предмет на договорот за јавна набавка на стоки е: Материјали за одржување на зграда.  

1.2.2 Детален опис на предметот на набавка е даден во техничката спецификација која е составен дел 

на оваа тендерска документација. 

1.2.3. Предметот на договорот е делив на 13 делови и тоа: 

 

Дел 1: Бојлери од 80 литри и 10 литри 

Дел 2: Електро материјали , проводници за инсталација 

Дел 3: Казанчиња  за тоалети и резервни делови за казанчиња 

Дел 4: Брусни плочи 

Дел 5: Сијалици, (обични и штедливи), флуо цевки, прекинувачи, приклучници, арматури за неонско 

осветлување, продолжни кабли и останати електро  материјали 

Дел 6: Материјали за поправки – брави, шмиргли, електроди, штрафови, бургии 

Дел 7: Материјали за поправка – бои за дрво и метал, покривна боја за зид 

Дел 8: Материјали за поправка – четки разни димензии, разредувач, лепак 

Дел 9: Материјали за поправка – метални профили, цевки 

Дел 10: Разни алати за поправки 

Дел 11: Набавка, кроење и кантирање иверица 

Дел 12: Метални полици 

Дел 13: Чешми еднорачни и обични, вентили, материјали за водовод и санитарии 

 

1.3. Проценета вредност  

Проценетата вредност на предметната набавка без вклучен ДДВ изнесува 472.357,00 денари без ДДВ, 

односно 557.381,26 денари со ДДВ. 

 

За дел 1 од предметот на договорот, проценетата вредност изнесува 5.127,28 денари без ДДВ, односно 

6.050,19 денари со ДДВ,  

За дел 2 од предметот на договорот, проценетата вредност изнесува 3.626,70 денари без ДДВ денари 

без ДДВ, односно 4.279,51 денари со ДДВ, 

За дел 3 од предметот на договорот, проценетата вредност изнесува 1,721.72 денари без ДДВ односно, 

2.031,63 денари со ДДВ,  

За дел 4 од предметот на договорот, проценетата вредност изнесува 624,41 денари без ДДВ односно, 

736,81 денари со ДДВ 

За дел 5 од предметот на договорот, проценетата вредност изнесува 376.859,85 денари без ДДВ 

односно, 444.694,62 денари со ДДВ 

За дел 6 од предметот на договорот, проценетата вредност изнесува 9.203,09 денари без ДДВ односно, 

10.859,64 денари со ДДВ 

За дел 7 од предметот на договорот, проценетата вредност изнесува 8.719,73 денари без ДДВ односно, 

10.289,29 денари со ДДВ 

За дел 8 од предметот на договорот, проценетата вредност изнесува 2.237,18 денари без ДДВ односно, 

2.639,87 денари со ДДВ 

За дел 9 од предметот на договорот, проценетата вредност изнесува 4.977,24 денари без ДДВ односно, 

5.873,14 денари со ДДВ 

За дел 10 од предметот на договорот, проценетата вредност изнесува 4.401,43 денари без ДДВ 

односно, 5.193,69 денари со ДДВ 

За дел 11 од предметот на договорот, проценетата вредност изнесува 9.150,37 денари без ДДВ 

односно, 10.797,44 денари со ДДВ 
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За дел 12 од предметот на договорот, проценетата вредност изнесува 16.380,00 денари без ДДВ 

односно, 19.328,40 денари со ДДВ 

За дел 13 од предметот на договорот, проценетата вредност изнесува 29.328,00 денари без ДДВ 

односно, 34.607,04 денари со ДДВ 

 

1.4. Начин и рок на испорака на стоката 

Носителот на набавката е должен предметот на набавката да го испорачува сукцесивно во рок од 1 

(една) година од денот на потпишување на договорот, а ќе постапи по доставено барање на својата 

електронска пошта во рок од 1 (еден) ден.  

 

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 испораката на стоките. 

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.  

Носителот на набавката ќе достави фактура кон која задолжително треба да има приложено доказ за 

испораката (испратница) потпишан од двете договорни страни. 

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 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. Во случај на понуда од група на економски оператори, претставникот на групата со својата 

понуда треба да достави и писмено овластување потпишано од сите членови на групата на економски 

оператори со кое тие го овластуваат претставникот да поднесе понуда и да ги презема сите права и 

обврски во нивно име и за нивна сметка. 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 економски оператори. 
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1.7.6. Член во групата економски оператори не може да се повлече од групата економски оператори до 

склучување на договорот за јавна набавка доколку: 

- е носител на групата економски оператори; 

- ја обезбедува банкарската гаранција на понудата; 

- групата на економски оператори не може да го докаже исполнувањето на критериумите за 

утврдување на способност што се барале во постапката без тој член; или 

- другите членови од групата солидарно не ги преземат обврските на членот од групата кој 

сака да се повлече од групата економски оператори. 

Повлекувањето на член од групата економски оператори спротивно на оваа точка на 

тендерската документација ќе се смета за повлекување на групната понуда. 

1.7.7. Понудувачот, 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. 

 

1.7.8 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. 

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.  

 

1.8 Принцип на една понуда 

 

1.8.1. 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. 

 

1.8.2. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда. 

 

1.8.3. 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) 

 

1.8.4. 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 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. 
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1.8.5. 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. 

 

1.9 Трошоци за поднесување на понуда 

Економскиот оператор ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со доставувањето на 

понудата, а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на исходот од 

постапката за доделување на договор за јавна набавка. 

 

1.10 Спречување на судир на интереси 

1.10.1 За спречување на судир на интересите во постапките за доделување на договори за јавни 

набавки соодветно се применуваат одредбите од Законот за спречување судир на интереси. 

  

1.10.2 Носителот на набавката не смее, при извршување на договорот за јавна набавка, да ангажира 

лица кои биле вклучени во евалуација на понудите поднесени во постапка за доделување на договор за 

јавна набавка, во времетраење на договорот. Во тој случај договорот се смета за ништовен. 

 

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; 

 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. 
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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 

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. 

 

2.3. 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. 
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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 

 

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, 

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 
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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), 

Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната 

состојба (Прилог 2), 

Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3), 

Изјава за независна понуда (Прилог 4) 

Документ за регистрирана дејност, 

Модел на договор (Прилог 5) 

Листа на цени (Прилог 6) 

  

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. 

 
5. Краен рок и место за поднесување на понудите 

5.1.  Краен рок за поднесување на понудите е 24.11.2017 година во 10:00 часот. 

 

5.2. Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб адреса: https://www.e-

nabavki.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. 

 

6. Јавно отварање  

6.1.На јавното отворање на понудите може да присуствува секое заинтересирано лице.  

 

6.2. Само овластените претставници на понудувачите можат да учествуваат во постапката на јавно 

отворање на понудите со давање на свои забелешки во записникот од отворањето на понудите.  

https://www.e-nabavki.gov.mk/
https://www.e-nabavki.gov.mk/
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6.3. Овластените претставници на економските оператори на јавното отворање мораат да носат 

овластување потпишано од одговорното лице на економскиот оператор. Сите овластени претставници 

на економските оператори, присутни на јавното отворање, треба да потпишат евидентен лист.  

 

6.4. Јавното отворање ќе се одржи на 24.11.2017 година, во 10:00 часот, во Македонската академија на 

науките и уметностите.  

 

6.5. Доставените понуди се отвораат согласно Законот за јавните набавки и тоа: една по една, со читање 

на името на економскиот оператор, при што се констатира дали понудите се доставени според точка 4.8 

од тендерската документација и дали се дали се електронски потпишани, а потоа се пристапува кон 

читање на понудите по истиот редослед по кој тие се отворени, освен понудите, кои согласно Законот 

за јавните набавки, се исклучуваат од натамошната постапка. После тоа се пристапува кон читање на 

цените на понудата, вклучувајќи какви било попусти и постоењето на гаранција на понудата. Само 

попустите кои се прочитани на јавното отворање на понудата ќе се разгледуваат при евалуацијата на 

понудите. Ниту една понуда нема да биде отфрлена на отворањето на понудите.  

 

6.6. Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон јавно отворање на понудите доколку е пристигната и 

само една понуда. 

 

6.7. Во текот на отворањето на понудите се води записник според Правилникот за постапката на 

отворањето на понудите и Образецот за водење на записник за отворањето на понудите („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 154/07). 

 

7. 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. 

 

8. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка 

8.1. 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 и 

притоа нема да ја надмине проценетата вредност за секој дел поединечно, наведена во одлуката за јавна 

набавка и во точка 1.3 од тендерската документација. 

 

8.2. Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем 

за јавни набавки (ЕСЈН) (https://www.e-nabavki.gov.mk). 

 

8.3. 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“.  

 

8.4. 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 

                                                 
2 Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН 

https://www.e-nabavki.gov.mk/
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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 

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. 

 

9. Доделување на договорот за јавна набавка 

9.1. 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.  

9.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој 

прв ја поднел понудата  

9.3. 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. 

9.4. 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.  

9.5. 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).  

 

10. Известување за доделување на договорот за јавна набавка 

10.1. 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. 

 

10.2. 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. 

 

11. 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. 

 

12. 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 

 

РЕДЕН БРОЈ СТАВКИ ОД ДОГОВОР 
ЕДИНИЦА 

МЕРКА 
КОЛИЧИНА 

ДЕЛ 1: БОЈЛЕРИ ОД 80 ЛИТРИ И 10 ЛИТРИ 

1.  
Бojлер од 80 литри, минимум 2000W, минимум 

220V, вертикален, 50 Hz со поцинкован казан. 
парче 1 

2.  
Бојлер од 10 литри за ниска монтажа од 

минимум 1000W, минимум 220V 
парче 1 

РЕДЕН БРОЈ СТАВКИ ОД ДОГОВОР 
ЕДИНИЦА 

МЕРКА 
КОЛИЧИНА 

ДЕЛ 2: ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛИ , ПРОВОДНИЦИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈА 

1.  
Проводник NYM - J/PP 3 x 1,5 mm2 или 

еквивалент 
метар 60 

2.  
Проводник NYM - J/PP 3 x 2,5 mm2 или 

еквивалент 
метар 30 

3.  
Проводник NYM - J/PP 5 x 2,5 mm2 или 

еквивалент 
метар 20 

4.  
Проводник HO5VV - F/PP/J 3 x 1,5 mm2 или 

еквивалент 
метар 20 

5.  
Проводник HO5VV - F/PP/J 3 x 2,5 mm2 или 

еквивалент   
метар 20 

6.  
Проводник HO5VV - F/PP/J 5 x 2,5 mm2 или 

еквивалент 
метар 20 

РЕДЕН БРОЈ СТАВКИ ОД ДОГОВОР 
ЕДИНИЦА 

МЕРКА 
КОЛИЧИНА 

ДЕЛ 3: КАЗАНЧИЊА  ЗА ТОАЛЕТИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КАЗАНЧИЊА 

1.  
WC казанче макс. димензии 50cm x 40cm x 

12cm, мин 10 l, нискомонтажно, пластично 
парче 2 

2.  Пловак за WC казанче, универзален парче 10 

3.  Арматура за WC казанче, хоризонтална парче 5 

РЕДЕН БРОЈ СТАВКИ ОД ДОГОВОР 
ЕДИНИЦА 

МЕРКА 
КОЛИЧИНА 

ДЕЛ 4: БРУСНИ ПЛОЧИ 

1.  
Камен за сечење железо 230 mm x 3,2 mm x 

22.2 mm 
парче 2 

2.  
Камен за сечење железо 180 mm x 3 mm x 22 

mm 
парче 2 

3.  
Камен за сечење железо 115 mm x 3 mm x 22 

mm 
парче 2 

4.  
Камен за брусење железо 180 mm x 3 mm x 22 

mm 
парче 2 

5.  
Камен за брусење железо 115 mm x 3 mm x 22 

mm 
парче 2 

6.  Камен за сечење бетон 180 mm x 3 mm x 22 mm парче 2 

7.  Камен за сечење бетон 115 mm x 3 mm x 22 mm парче 2 

8.  Камен за брусење метал F-200 парче 2 

РЕДЕН БРОЈ СТАВКИ ОД ДОГОВОР 
ЕДИНИЦА 

МЕРКА 
КОЛИЧИНА 

ДЕЛ 5: СИЈАЛИЦИ, (ОБИЧНИ И ШТЕДЛИВИ), ФЛУО ЦЕВКИ, ПРЕКИНУВАЧИ, 

ПРИКЛУЧНИЦИ, АРМАТУРИ ЗА НЕОНСКО ОСВЕТЛУВАЊЕ, ПРОДОЛЖНИ КАБЛИ И 

ОСТАНАТИ ЕЛЕКТРО  МАТЕРИЈАЛИ 

1.  Флуо цевки минимум 18 W, 60 cm, 220 V парче 250 

2.  Флуо цевки минимум 36 W, 1.20 m, 220 V парче 200 

3.  Флуо цевки минимум 58 W, 1.50 m,  220 V парче 200 
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4.  

Сијалица LED E27 или еквивалент, минимум  

8W, 2000 h, мин 1000 Lm, работен напон 

минимум 220 V, фреквенција 50HZ 

парче 400 

5.  

Рефлектор, LED E27 или еквивалент, мин 10 W, 

работен напон минимум 220 V, фреквенција 50 

HZ 

парче 10 

6.  

Сијалица (штедлива) со грло на навртување 

Е27 или еквивалент минимум 15W, 2000 h, мин 

1000 Lm, работен напон минимум 220 V, 

фреквенција 50 Hz 

парче 80 

7.  

Сијалица (штедлива) со грло на навртување 

Е27 или еквивалент минимум 20W, 2000 h, мин 

1000 Lm, работен напон минимум 220 V, 

фреквенција 50Hz 

парче 50 

8.  
Стартер 4 - 22 W, работен напон минимум 220 

V, фреквенција 50HZ 
парче 200 

9.  
Стартери 4 - 65 W, работен напон минимум 220 

V, фреквенција 50HZ 
парче 200 

10.  
Живина сијалица 125W, 220V, 50 Hz, E27 или 

еквивалентно 
парче 10 

11.  
Живина сијалица 160 W, 220V со трафо E27 

или еквивалентно 
парче 5 

12.  
Сијалица со грло на навртување  Е 27 или 

еквивалент  75 W, 220V, 50 Hz 
парче 250 

13.  
Фасонки порцелански за сијалица за грло со 

навртување Е27 или еквивалент 
парче 30 

14.  
Приклучница штекер вградена во ѕид minimum 

220V, minimum 16 A или еквивалентно 
парче 30 

15.  
Приклучница штекер дупла вградена во ѕид 

220V, minimum 16 A или еквивалентно 
парче 10 

16.  
Утикач штекер minimum 220V, minimum 16 A 

или еквивалентно 
парче 20 

17.  

Приклучница трофазна вградена во ѕид 

minimum 220V, minimum 16 A или 

еквивалентно 

парче 3 

18.  
Утикач трофазен minimum 16 A или 

еквивалентно 
парче 2 

19.  
Прекинувач за ламба обичен вградување во зид 

minimum 16 A или еквивалентно 
парче 20 

20.  
Прекинувач за ламба сериски вградување во 

зид minimum 16 A или еквивалентно 
парче 20 

21.  
Прекинувач за ламба OG обичен minimum 16 A 

или еквивалентно 
парче 10 

22.  
Прекинувач за ламба  OG сериски minimum 16 

A или еквивалентно 
парче 5 

23.  
Приклучница штекер OG minimum 16 A или 

еквивалентно 
парче 5 

24.  
Приклучница трофазна OG minimum 16 A или 

еквивалентно 
парче 2 

25.  
Арматура за неонка надградна со растер  2  х  

20 W. 220V отворен тип 
парче 10 

26.  
Арматура за неонка надградна со растер  4  х  

20 W, 220V, 50Hz 
парче 10 

27.  
Арматура за неонка надградна со растер  2  х  

40 W, 220V, 50Hz 
парче 10 
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28.  
Арматура за неонка надградна со растер  4  х  

40 W 
парче 5 

29.  

Продолжен HO5VV-F/PP/J или еквивалент 

3 х 1,5 mm2 должина мин 10 m со минимум три 

приклучоци 

парче 10 

30.  

Продолжен кабел HO5VV – F/PP/J или 

еквивалент 3 х 1,5 mm2, мин. 5 метра со  

минимум 5 приклучоци со прекинувач 

парче 20 

31.  

Продолжен кабел HO5VV – F/PP/J или 

еквивалент 3х 1,5 mm2, мин. 5 метра со  

минимум 3 приклучоци со прекинувач 

парче 20 

32.  

Продолжен кабел HO5VV – F/PP/J или 

еквивалент 3 х 1,5 mm2 од мин. 3 метра со  

минимум 5 приклучоци со прекинувач 

парче 15 

33.  

Продолжен кабел   HO5VV – F/PP/J или 

еквивалент 3 х 1,5 mm2 од мин.3 метра со  

минимум 3 приклучоци со прекинувач 

парче 15 

34.  
Изолир трака за кабел, од минимум 20 mm и 

минимум 10 m 
парче 15 

35.  
Клеми порцелански за кабел, за кабел min 2,5 

mm2 
парче 10 

36.  
Клеми пластични редна 1/10 за кабел min 2,5 

mm2 
парче 10 

37.  Шелни за кабел 3 х 1,5 за зид парче 50 

38.  Шелни за кабел 3 х 2,5 за зид парче 50 

39.  Шелни за кабел 3 х 1,5 за дрво (со клин) парче 50 

40.  Шелни за кабел 3 х2,5 за дрво (со клин) парче 50 

41.  
Склопка гребенаста 0-1, трополна, 220 V, 16 А 

за вградување во електричен ормар 
парче 3 

42.  
Склопка гребенаста 0,1,2,3,4, еднополна 16А, 

220 V 
парче 1 

43.  
Кабел папуча машка-женска, за кабел со 

дебелина 1,5 до 2,5 mm2 
парче 25 

44.  Термостат за бојлер работен со сонда парче 1 

45.  Термостат за бојлер заштитен со сонда парче 2 

46.  Термостат за бојлер со шипка парче 2 

47.  
Грејач за бојлер со фланша со осум штрафа min 

2000 W, 220V, 
парче 1 

48.  
Грејач за бојлер со фланша со шест штрафа, 

min 2000 W, 220V, 
парче 1 

49.  
Кабел папуча машка-женска неизолирана, за 

кабел со дебелина 2,5 mm2 
парче 5 

50.  
Кабел папуча окаста Ø10 mm, за кабел со 

дебелина 1,5 – 2,5 mm2 
парче 10 

51.  Патрони 63А, D11, Е27 или еквивалентно парче 10 

52.  Патрони 25 А, DII, E27 или еквивалентно парче 35 

53.  Патрони 16 А, DII, E27 или еквивалентно парче 60 

54.  Патрони 10 А  DII, E27 или еквивалентно парче 60 

55.  Патрони автоматски  10 А на шина, B парче 10 

56.  Патрони автоматски  16 А на шина, B парче 10 

57.  Патрони автоматски  20 А на шина, C парче 20 

58.  Патрони автоматски  25 А на шина, C парче 5 

59.  PVC канал за кабел 15 х 15  2 метри парче 20 

60.  PVC канал за кабел 25 х 25  2 метри парче 20 

61.  PVC канал за кабел 40 х 25  2 метри парче 10 
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62.  Флуоресцентни сијалици со 2 пина 18 W, 220V парче 100 

63.  Флуоресцентни сијалици со 2 пина  26 W, 220V парче 150 

64.  
Флуоресцентни сијалици со 4 пина 18 W L 

2G11 или еквивалент 220V 
парче 50 

65.  
Рефлектор R75 со халогена сијалица R75 78 

mm, 220v, 50hz или еквивалент 
парче 5 

66.  
Сијалица G120 100 W, Ø 120,  Е27 или 

еквивалент 220v, 50Hz 
парче 200 

67.  
Сијалица 4PIN 2G10 36W/840 220v, 50Hz или 

еквивалент 
парче 50 

68.  Рефлекторска сијалица 150В, 220v, 50Hz парче 50 

69.  

Сијалица LED E27 или еквивалент, минимум 

13 W, 2000 h, Мин 1000 Lm, работен напон 

минимум 220 V, минимум 6400K, фреквенција 

минимум 50HZ 

парче 200 

70.  

Сијалица LED E27 или еквивалент, минимум Ø 

75, работен напон минимум 220 V, минимум 

6400K, фреквенција минимум 50Hz 

парче 500 

71.  
Сијалица E 14 или еквивалент, "FROSTED", 

работен напон минимум 220 V, минимум 40 W 
парче 20 

72.  
Пригушници 18 W EEI=C 220V 

електромагнетни, за флуо цевки 
парче 30 

73.  
Пригушници 36 W EEI=C 220V 

електромагнетни, за флуо цевки 
парче 30 

74.  
Пригушници 58 W EEI=C 220V 

електромагнетни, за флуо цевки 
парче 50 

РЕДЕН БРОЈ СТАВКИ ОД ДОГОВОР 
ЕДИНИЦА 

МЕРКА 
КОЛИЧИНА 

ДЕЛ 6: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКИ – БРАВИ, ШМИРГЛИ, ЕЛЕКТРОДИ, ШТРАФОВИ, 

БУРГИИ 

1.  Брава за врата 8 cm со цилиндер парче 10 

2.  Брава за врата 6,5 cm со цилиндер парче 10 

3.  Брава верхајм 8 cm парче 3 

4.  Брава верхајм 6,5 cm парче 2 

5.  Шилдови елоксирани парче 3 

6.  Кваки елоксирани парче 3 

7.  
Цилиндер за брава со обичен клуч (патент), 67 

mm 
парче 10 

8.  Брава за метална врата 2,5 cm парче 5 

9.  Брава за метална врата 3,5 cm парче 1 

10.  Брава за метална врата 4 cm парче 1 

11.  Рајбер за врата на плочка парче 3 

12.  Рајбер за врата лизгач парче 3 

13.  Туркач за врата парче 2 

14.  Ринглици за намештај парче 10 

15.  Бравици за намештај парче 10 

16.  Брава за биро со шипка парче 10 

17.  Шарки за врата  на навртување парче 10 

18.  Шарки за прозор парче 5 

19.  Федер за брава (за јазиче од квака) парче 20 

20.  Клап шарки прави парче 30 

21.  Клап шарки полуколенести парче 10 

22.  Клап шарки коленести парче 10 
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23.  

Винкли " L" димензии 20 x 20 mm, ширина 15 

mm, метални, за спојување на мебел и дрвени 

полици 

парче 10 

24.  

Винкли " L " димензии 60 x 60 mm, ширина 15 

mm, метални, за спојување на мебел и дрвени 

полици 

парче 10 

25.  

Винкли  "L" димензии 80 x 80 mm, ширина 15 

mm, метални, за спојување на мебел и дрвени 

полици 

парче 10 

26.  
Шмиргла лист 60 гранулација, ширина 12cm, 

должина 1m 
парче 5 

27.  
Шмиргла лист 120 гранулација, ширина 12cm, 

должина 1m 
парче 5 

28.  
Шмиргла лист 240 гранулација, ширина 12cm, 

должина 1m 
парче 5 

29.  
Шмиргла 60 гранулација, ширина 12cm, 

должина 1m 
метар 5 

30.  
Шмиргла 120 гранулација, ширина 12cm, 

должина 1m 
метар 5 

31.  
Шмиргла 240 гранулација, ширина 12 cm, 

должина 1m 
метар 5 

32.  
Електроди (обложени) 2,5 за електро 

заварување на железо 
килограм 3 

33.  
Електроди (обложени) 3,5 за електро 

заварување на железо 
килограм 3 

34.  Жица за заварување Ф-2 килограм 3 

35.  Жица за заварување Ф-3 килограм 3 

36.  Калај шипка Ф 60, 250 mm должина килограм 1 

37.  Калај жица 0,5 килограм 1 

38.  Цинол паста туба од мин 100 ml парче 1 

39.  Лист за бонсек двострано сечиво парче 7 

 Хол штрафови   

40.  M3 3 x 15 mm парче 200 

41.  M3 3 x 20 mm парче 200 

42.  M3 3 x 25 mm парче 200 

43.  M3 3 x 40 mm парче 200 

44.  M3 3 x 50 mm парче 200 

 Торбан штрафови   

45.  M8 8 x 80 mm со целосен набој парче 30 

46.  M8 8 x 60 mm со целосен набој парче 30 

47.  M6 6 x 60 mm со целосен набој парче 30 

48.  M6 6 x 80 mm со целосен набој парче 30 

49.  M10 10 x 60 mm со целосен набој парче 30 

50.  M10 10 x 80 mm со целосен набој парче 30 

 Завртки за лим   

51.  -1 cm. парче 200 

52.  -1,5 cm. парче 50 

53.  -2 cm. парче 100 

54.  -2,5 cm. парче 50 

55.  -3 cm. парче 50 

56.  -3,5 cm парче 50 

57.  -4 cm. парче 50 

58.  -5  cm парче 50 

 Завртка за гипс картон   

59.  - 2 cm. парче 200 
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60.  - 3 cm. парче 300 

61.  - 4 cm. парче 250 

62.  Типла пвц за завртка 5x 40 mm парче 100 

63.  Типла пвц за завртка 4x 30 mm парче 100 

64.  Типла пвц за завртка10, 8 x 100 mm парче 50 

65.  Типла за гипс картон спирална, 8 x 30 mm парче 50 

66.  Завртка со мутер М-8  8 х30 парче 30 

67.  Завртка со мутер  М-8 8 х50 парче 30 

68.  Завртка со мутер М-8  8 х100 парче 30 

69.  Завртка М-10 со мутер 10 х50 парче 30 

70.  Завртка со мутер М-10 10 х100 парче 30 

71.  Еластична подлошка М-6 парче 30 

72.  Еластична подлошка М-8 парче 30 

73.  Еластична подлошка М-10 парче 30 

74.  Еластична подлошка М-6 парче 30 

75.  

Бургии спирална М – 3 за дрво и метал, 

стандардна должина, стандард HSS-R DIN338 

или еквивалент 

парче 2 

76.  

Бургии спирална М – 4 за дрво и метал, 

стандардна должина, стандард HSS-R DIN338 

или еквивалент 

парче 2 

77.  

Бургии спирална М – 5 за дрво и метал, 

стандардна должина, стандард HSS-R DIN338 

или еквивалент 

парче 2 

78.  

Бургии спирална М – 6  за дрво и метал, 

стандардна должина, стандард HSS-R DIN338 

или еквивалент 

парче 2 

79.  

Бургии спирална М – 7 за дрво и метал, 

стандардна должина, стандард HSS-R DIN338 

или еквивалент 

парче 2 

80.  

Бургии спирална М – 8 за дрво и метал, 

стандардна должина, стандард HSS-R DIN338 

или еквивалент 

парче 2 

81.  

Бургии спирална М – 10 за дрво и метал, 

стандардна должина, стандард HSS-R DIN338 

или еквивалент 

парче 2 

82.  Бургии видија M-3 за бетон 60 mm должина парче 2 

83.  Бургии видија M-4 за бетон 60 mm должина парче 2 

84.  Бургии видија M-5 за бетон 80 mm должина парче 2 

85.  Бургии видија M-6 за бетон 80 mm должина парче 2 

86.  Бургии видија M-8 за бетон 100 mm должина парче 2 

87.  Бургии видија M-10 за бетон 100 mm должина парче 2 

88.  Бургии видија M-12 за бетон 100 mm должина парче 2 

89.  Поп нитни 4х12 парче 50 

90.  Поп нитни 5х12 парче 50 

РЕДЕН БРОЈ СТАВКИ ОД ДОГОВОР 
ЕДИНИЦА 

МЕРКА 
КОЛИЧИНА 

ДЕЛ 7: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА – БОИ ЗА ДРВО И МЕТАЛ, ПОКРИВНА БОЈА ЗА ЗИД 

1.  
Покривна боја за зид, бела на водена база, за 

внатрешна употреба мин 25 литри во пакување 
литар 250 

2.  
Покривна боја за зид, бела на водена база, за 

внатрешна употреба мин 10 литри во пакување 
литар 50 

3.  
Покривна боја за зид, бела на водена база, за 

внатрешна употреба, мин 5 литри во пакување 

литар 
10 

4.  Мрсна боја за метал/дрво, минимум 750 ml литар 15 
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5.  Основна боја сива, минимум 750 ml. литар 7.5 

6.  Нитро разредувач, минимум 1 литар литар 15 

7.  Маслен разредувач, минимум 1 литар литар 5 

8.  Заштитна боја за дрво од мин 750 ml. литар 8 

9.  Спреј за подмачкување од мин 400 ml парче 3 

РЕДЕН БРОЈ СТАВКИ ОД ДОГОВОР 
ЕДИНИЦА 

МЕРКА 
КОЛИЧИНА 

ДЕЛ 8: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА – ЧЕТКИ РАЗНИ ДИМЕНЗИИ, РАЗРЕДУВАЧ, ЛЕПАК 

1.  Четка 20 mm широчина, со природни влакна. парче 2 

2.  Четка 40 mm широчина, со природни влакна. парче 2 

3.  Четка 60 mm широчина, со природни влакна. парче 2 

4.  Четка 80 mm широчина, со природни влакна. парче 2 

5.  Четка 100 mm широчина, со природни влакна. парче 2 

6.  
Ваљак за ѕид со рачка, природно влакно, од 

мин 250 mm 
парче 1 

7.  
Ваљак за мрсна боја со рачка и сунгер, од мин 

100 mm 
парче 1 

8.  
Универзално лепило (за гума, дрво) минимум 

800 ml 
парче 2 

9.  
Универзално лепило (за гума, дрво) во туба 

минимум 100 ml 
парче 2 

10.  Силикон транспарентен од мин 280 ml парче 10 

11.  Силикон (минимум 300°C) од мин 280 ml парче 5 

12.  Самолеплива армирана трака 50 mm x мин 30 m парче 10 

РЕДЕН БРОЈ СТАВКИ ОД ДОГОВОР 
ЕДИНИЦА 

МЕРКА 
КОЛИЧИНА 

ДЕЛ 9: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА – МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ, ЦЕВКИ 

1.  
Цевка ½ col, 6 метри, железна, поцинкована за 

водовод 
парче 2 

2.  
Цевка ¾  col, 6 метри железна, поцинкована за 

водовод 
парче 2 

3.  Цевка 5/4 col, 6 метри железна парче 2 

4.  Цевка 1 col,  6 метри  железна парче 1 

РЕДЕН БРОЈ СТАВКИ ОД ДОГОВОР 
ЕДИНИЦА 

МЕРКА 
КОЛИЧИНА 

ДЕЛ 10: РАЗНИ АЛАТИ ЗА ПОПРАВКИ 

1.  
Фазометар метал – пластика 180 mm. 220 - 

240V 
парче 2 

2.  Штрафцигер  крстач, пх  0 х 60 mm парче 1 

3.  Штрафцигер  крстач, пх  1 х 800 mm парче 1 

4.  Штрафцигер  крстач, пх  2 х 100 mm парче 1 

5.  Штрафцигер обичен min  0,5 х 3,0 х 80 mm парче 1 

6.  Штрафцигер обичен min 0,8 х 4,0 х 80 mm парче 1 

7.  Штрафцигер обичен min 1,2 х 6,5 х 150 mm парче 1 

8.  Рачваст клуч    6 – 7 mm парче 1 

9.  Рачваст клуч    7 – 8 mm парче 1 

10.  Рачваст клуч    9 – 10 mm парче 1 

11.  Рачваст клуч    10 – 12 mm парче 1 

12.  Рачваст клуч    14 – 15 mm парче 1 

13.  Рачваст клуч    13 – 17 mm парче 1 

14.  Рачваст клуч    17 – 19 mm парче 1 

15.  Либела  60  cm парче 1 

16.  Клешта моторцангла 180 mm парче 1 

17.  Клешта ковачка 180 mm парче 1 

18.  Пиштол за силикон парче 1 
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19.  Чекан  максимум 100 gr. парче 1 

20.  Чекан максимум 300 gr. парче 1 

21.  Метро  од  5 метри парче 1 

22.  Шпакла  20  mm широчина  парче 1 

23.  Шпакла  40  mm широчина парче 1 

24.  Шпакла  60  mm широчина парче 1 

25.  Шпакла  80  mm широчина парче 1 

26.  Глетарица парче 1 

27.  Бонсек  - рам со лист за сечење, max 60 cm парче 1 

28.  
Бормашина ударна минимум  750 W – max 

1100W, min 220V, футер мин 14 mm 
парче 1 

29.  
Убодна пила минимум 400 W, 220V мин од на 

пила 5 cm и макс тежина 2,5 kg 
парче 1 

30.  Штрафилица батериска минимум 12 V парче 1 

31.  Клешта армирачка, мин 20-макс 30 cm парче 1 

32.  Батерија за рачна батериска штрафалка 12V парче 1 

33.  

Рачна батериска светилка со полнење, 4 V, 

сијалица 1W LED 18 h, min 750 Lm или 

еквивалент 

парче 2 

РЕДЕН БРОЈ СТАВКИ ОД ДОГОВОР 
ЕДИНИЦА 

МЕРКА 
КОЛИЧИНА 

ДЕЛ 11: НАБАВКА, КРОЕЊЕ И КАНТИРАЊЕ ИВЕРИЦА 

1.  Оплеменета иверица 2,5 cm х 280 cm х 207 cm парче 1 

2.  Оплеменета иверица 1,6 cm х 280 cm х 207 cm парче 1 

3.  Сировинска иверица 0,8 cm х 280 cm х 207 cm парче 1 

4.  Сировинска иверица 1,6 cm х 280 cm х 207 cm парче 1 

5.  Водоотпорна иверица 2,0 cm х 244 cm х 122  cm парче 1 

РЕДЕН БРОЈ СТАВКИ ОД ДОГОВОР 
ЕДИНИЦА 

МЕРКА 
КОЛИЧИНА 

ДЕЛ 12: МЕТАЛНИ ПОЛИЦИ 

1.  

Метални полици 2 метри висина винкли 

(винклите носечки од четири страни,  

перфорирани)  и  полици, (со 5 полици) 

минимум 45 cm x 1 m 

парче 3 

2.  

Метални полици 2,5 метри висина винкли 

(винклите носечки од четири страни,  

перфорирани)  и полици, (со 7 полици) 

минимум 45 cm x 1 m 

парче 3 

РЕДЕН БРОЈ СТАВКИ ОД ДОГОВОР 
ЕДИНИЦА 

МЕРКА 
КОЛИЧИНА 

ДЕЛ 13: ЧЕШМИ ЕДНОРАЧНИ И ОБИЧНИ, ВЕНТИЛИ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВОДОВОД И 

САНИТАРИИ 

1.  
Батерија за мал бојлер (горна монтажа) 

еднорачна 
парче 2 

2.  
Батерија за мал бојлер (долна монтажа) 

еднорачна со долга цевка со три црева 
парче 2 

3.  
Батерија за голем бојлер ( 50 - 80 литри) 

еднорачна, ѕидна со лула 
парче 2 

4.  
Чешма обична за мал бојлер со затварачи на 

навртување за лабаво со клуч 
парче 2 

5.  
Чешма обична за голем бојлер созатварачи на 

навртување ѕидна со лула 
парче 2 

6.  Чешма со лула за ладна вода, ѕидна, еднорачна парче 2 

7.  Славина обична 1/2 col, месинг парче 1 

8.  Славина обична 3/4 col, месинг парче 1 
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9.  Вентил за хидрант 1/2 col, месинг парче 1 

10.  Вентил за хидрант од 3/4 col, месинг парче 1 

11.  ЕК вентил 1/2 - 3/8 col парче 5 

12.  ЕК вентил 1/2 - 1/2 col парче 5 

13.  
Сигурносен вентил за голем бојлер (50 - 80 

литри) 
парче 1 

14.  Вентил 3/4 цол, за водовод, месинг, топчест парче 2 

15.  Вентил 1/2 цол, за водовод, месинг,топчест парче 2 

16.  Гумички за вововод  1/2 col парче 10 

17.  Гумички за водовод  3/4 col парче 10 

18.  Гумички за водовод  3/8 col парче 10 

19.  Панцир црева 3/8-1/2 50 cm парче 4 

20.  Панцир црева 3/8-1/2 80 cm парче 4 

21.  Панцир црева 3/8-3/8 50 cm парче 4 

22.  Панцир црева 3/8-3/8 80 cm парче 4 

23.  Панцир црева 1/2- 1/2 50 cm парче 4 

24.  Панцир црева 1/2- 1/2 80 cm парче 4 

25.  
Панцир црева за голем бојлер, ½ col на ½ col, 

45 cm 
парче 4 

26.  
Тефлон трака за водоводна инсталација, 0,075 

mm, мин 10 m 
парче 3 

27.  Коноп за водоводна инсталација. килограм 1 

28.  Црево за вода 1/2 col ПВЦ армирано метар 50 

29.  Црево за вода 3/4 col ПВЦ армирано метар 50 

30.  
Штрафови за ВЦ шоља комплет (штрафови и 

типли) 8 x 100 mm + типла 10 
парче 2 

31.  Штравофи за даска за ВЦ шоља парче 2 

32.  
Умивалник ширина минимум 55 cm максимум 

65 cm, порцелан 
парче 1 

33.  ВЦ шоља, подна парче 1 

34.  Капак за ВЦ шоља, пластичен без амортизер парче 2 

35.  Моноблок ВЦ шоља парче 1 

36.  Капак за ВЦ шоља за моноблок, пластичен парче 1 

37.  
Црево ребрасто за ВЦ казанче за горна 

монтажа, Ø 50 mm, 1 m 
парче 1 

38.  Радијаторски вентили ½ col  парче 5 

39.  Радијаторски вентили ¾ col парче 5 
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Прилог 1 – Образец на понуда 

 

[меморандум на понудувачот] 

 

 Врз основа на огласот број 57/2017 објавен од страна на Македонската академија на науките и 

уметностите за доделување на договор за јавна набавка на стоки – Материјали за одржување на 

зграда, 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: 

 

 

П О Н У Д А 

 

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 стоките наведени во табелата во Прилог 6 – листа на цени 

 

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација. 

 

Дел III – Финансиска понуда 

 

III.1. Вкупната цена на нашата понуда за Дел 1: БОЈЛЕРИ ОД 80 ЛИТРИ И 10 ЛИТРИ со засметани 

трошоци и попусти без ДДВ изнесува:  

_______________________________________________________________ (со бројки) 

_______________________________________________________________ [со букви] денари. 

Вкупниот износ на ДДВ изнесува____________________________денари. 

 

III.2. Вкупната цена на нашата понуда за Дел 2 – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛИ, ПРОВОДНИЦИ ЗА 

ИНСТАЛАЦИЈА, со засметани трошоци и попусти без ДДВ изнесува:  

________________________________________________________________ (со бројки) 

________________________________________________________________ [со букви] денари. 

Вкупниот износ на ДДВ изнесува____________________________денари. 

 

 

 

III.3. Вкупната цена на нашата понуда за Дел 3 – КАЗАНЧИЊА ЗА ТОАЛЕТИ И РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ ЗА КАЗАНЧИЊА, со засметани трошоци и попусти без ДДВ изнесува:  

________________________________________________________________ (со бројки) 

________________________________________________________________ [со букви] денари. 

Вкупниот износ на ДДВ изнесува____________________________денари. 

https://www.e-nabavki.gov.mk/
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III.4. Вкупната цена на нашата понуда за Дел 4 – БРУСНИ ПЛОЧИ, со засметани трошоци и попусти 

без ДДВ изнесува:  

________________________________________________________________ (со бројки) 

________________________________________________________________ [со букви] денари. 

Вкупниот износ на ДДВ изнесува____________________________денари. 

 

III.5. Вкупната цена на нашата понуда за Дел 5 – СИЈАЛИЦИ, (ОБИЧНИ И ШТЕДЛИВИ), ФЛУО 

ЦЕВКИ, ПРЕКИНУВАЧИ, ПРИКЛУЧНИЦИ, АРМАТУРИ ЗА НЕОНСКО ОСВЕТЛУВАЊЕ, 

ПРОДОЛЖНИ КАБЛИ И ОСТАНАТИ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛИ, со засметани трошоци и 

попусти без ДДВ изнесува:  

________________________________________________________________ (со бројки) 

________________________________________________________________ [со букви] денари. 

Вкупниот износ на ДДВ изнесува____________________________денари. 

 

III.6. Вкупната цена на нашата понуда за Дел 6 – МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКИ – БРАВИ, 

ШМИРГЛИ, ЕЛЕКТРОДИ, ШТРАФОВИ, БУРГИИ, со засметани трошоци и попусти без ДДВ 

изнесува:  

________________________________________________________________ (со бројки) 

________________________________________________________________ [со букви] денари. 

Вкупниот износ на ДДВ изнесува____________________________денари. 

 

III.7. Вкупната цена на нашата понуда за Дел 7 – МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА – БОИ ЗА ДРВО И 

МЕТАЛ, ПОКРИВНА БОЈА ЗА ЗИД, со засметани трошоци и попусти без ДДВ изнесува:  

________________________________________________________________ (со бројки) 

________________________________________________________________ [со букви] денари. 

Вкупниот износ на ДДВ изнесува____________________________денари 

 

III.8. Вкупната цена на нашата понуда за Дел 8 – МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА – ЧЕТКИ РАЗНИ 

ДИМЕНЗИИ, РАЗРЕДУВАЧ, ЛЕПАК, со засметани трошоци и попусти без ДДВ изнесува:  

________________________________________________________________ (со бројки) 

________________________________________________________________ [со букви] денари. 

Вкупниот износ на ДДВ изнесува____________________________денари 

 

III.9. Вкупната цена на нашата понуда за Дел 9 – МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА – МЕТАЛНИ 

ПРОФИЛИ, ЦЕВКИ, со засметани трошоци и попусти без ДДВ изнесува:  

________________________________________________________________ (со бројки) 

________________________________________________________________ [со букви] денари. 

Вкупниот износ на ДДВ изнесува____________________________денари 

 

III.10. Вкупната цена на нашата понуда за Дел 10 – РАЗНИ АЛАТИ ЗА ПОПРАВКИ, со засметани 

трошоци и попусти без ДДВ изнесува:  

________________________________________________________________ (со бројки) 

________________________________________________________________ [со букви] денари. 

Вкупниот износ на ДДВ изнесува____________________________денари 

 

III.11. Вкупната цена на нашата понуда за Дел 11 – НАБАВКА, КРОЕЊЕ И КАНТИРАЊЕ 

ИВЕРИЦА, со засметани трошоци и попусти без ДДВ изнесува:  

________________________________________________________________ (со бројки) 

________________________________________________________________ [со букви] денари. 

Вкупниот износ на ДДВ изнесува____________________________денари 
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III.12. Вкупната цена на нашата понуда за Дел 12 – МЕТАЛНИ ПОЛИЦИ, со засметани трошоци и 

попусти без ДДВ изнесува:  

________________________________________________________________ (со бројки) 

________________________________________________________________ [со букви] денари. 

Вкупниот износ на ДДВ изнесува____________________________денари 

 

III.13. Вкупната цена на нашата понуда за Дел 13 – ЧЕШМИ ЕДНОРАЧНИ И ОБИЧНИ, 

ВЕНТИЛИ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВОДОВОД И САНИТАРИИ, со засметани трошоци и попусти без 

ДДВ изнесува:  

________________________________________________________________ (со бројки) 

________________________________________________________________ [со букви] денари. 

Вкупниот износ на ДДВ изнесува____________________________денари 

 

III.14. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во листа на цени (прилог 6) 

 

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 1), 

-Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната 

состојба; (Прилог 2), 

-Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3), 

-Изјава на економскиот оператор дека понудата ја поднел независно (Прилог 4), 

-ДРД образец 

-Прилог 5 – модел на договор 

Листа на цени (прилог 6) 

 

 

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.



Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за 

утврдување на личната состојба 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

 

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 - Материјали за одржување на зграда, 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 3 – Изјава за сериозност на понудата 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

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. 
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Прилог 4 – Изјава за независна понуда 

 

 

И З Ј А В А 

 

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 јавна набавка - Материјали за одржување на зграда, по оглас број 

57/2017 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. 57/2017 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 5 - Модел на договор 

 

Склучен помеѓу: 

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

Скопје, застапувана од Секретарот, акад. Леонид Грчев, (во понатамошниот текст: Договорен орган) 

од една страна,   

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 набавка 

на Материјали за одржување на зграда, за дел ----, по спроведена постапка со барање за прибирање 

понуди со оглас бр. /2017. 

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, како и понудениот производ, производител и 

каталошки број.  

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ 

Член 2 

Вкупната вредноста на овој договор без пресметан ДДВ изнесува --------- () денари, односно ----------- 

() денари со 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 

Носителот на набавката е должен предметот на набавката да го испорачува сукцесивно во рок од 1 

(една) година од денот на потпишување на договорот, а ќе постапи по доставено барање на својата 

електронска пошта во рок од 1 (еден) ден.  

За успешно извршување на налогот, двете договорни страни ќе состават испратница за извршена 

испорака во 3 (три) примероци (од кои два за Договорниот орган). Испратницата ќе претставува 

основа за плаќање на доставената фактура.  
 

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ 

Член 4 

Носителот на набавката ќе достави фактура во рок од 5 работни дена по испораката на стоките и 

ставање во употреба на истите. 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. 

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

договорни страни.  
 

ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ФАКТУРАТА 

Член 5 

При изготвувањето на фактурата, Носителот на набавката е должен да ги наведе следните елементи:  

 назив на Договорниот орган, место, седиште, даночен број;  

 број и датум на Договорот; 

 количини со опис на стоката, дефинирани по елементи како во член 1 од договорот; 

 единечни договорни цени на секој од елементите; 

 вкупни цени по елементи; 

 вкупна цена на фактурата; 
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ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ 

Член 6 

Носителот на набавката е должен стоката предмет на договорот да ја испорачува навремено, 

согласно својата понуда, а врз основа на барањата во техничката спецификација.  

 

Член 7 

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 8 

По извршената испорака, Договорниот орган ќе изврши проверка на доставената стока. 

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 9 

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

проверка на испораката, доколку не се констатирани никакви недостатоци истите се должни да ги 

изготват и потпишат испратницата за извршена испорака по налог за извршување на предметот на 

овој договор. 

Во случај да определеното лице од Договорниот орган при самото примопредавање утврди 

недостаток кај испорачаната стока, Носителот на набавката е должен истата да ја замени со нова, 

согласно техничката спецификација. 

 

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 

Договорот ќе биде раскинат и доколку Носителот на набавката не се придржува односно постапува 

спротивно на одредбите на овој договор, односно не ја испорача бараната стока по поединечниот 

налог во роковите утврдени во член 3 од Договорот. 

Во овој случај Договорниот орган ќе го извести Носителот на набавката дека го раскинува договорот 

нема да ја плати доставената фактура и ќе наплати пенали согласно член 14. 

 

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 доцни со 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. 
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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. 

 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 15 

За се што не е предвидено со овој договор важат одредбите од Закон за облигационите односи. 

 

Член 16 

Сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор, а кои договорните страни не би можеле 

да ги решат спогодбено ќе ги решава надлежен суд во Скопје. 

 

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 

Овој договор влегува во сила со денот на неговото потпишување. 

 

Член 19 

Овој Договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) за Договорниот орган и 

2 (два) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


