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1. Инструкции за понудувачите 

 

1.1. Договорен орган 

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

телефон за контакт: 02/3235-400, факс: 3235 500, електронска пошта manu@manu.edu.mk 

 

1.2. Предмет на договорот за јавна набавка 

 

1.2.1. Предмет на договорот за јавна набавка е Телекомуникациски услуги - интернет. 

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа 

тендерска документација. 

 

1.2.2. Предметот на договорот е делив на 2 (два) дела, и тоа:  

дел 1 – Интернет и хостинг 

дел 2 – Наменски интернет сервис за ИЦГИБ „Георги Д. Ефремов“ 

 

Понудувачот може да даде понуда за еден, повеќе или за сите делови од предметот на договорот за 

јавна набавка. Понудувачот не може да ги дели составните елементи на поединечниот дел. За секој 

поединечен дел од предметот на договорот ќе се спроведе посебна електронска аукција преку 

електронскиот систем за јавни набавки (https://www.e-nabavki.gov.mk). Предмет на секоја аукција ќе 

биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини без ДДВ за секој дел од 

предметот на јавна набавка. 

 

1.3. Вредност на понудата 

Проценетата вредност на предметот на набавка изнесува 340.000 денари без ДДВ, односно 401.200 

денари со ДДВ.  

 

1.4. Начин и рок на извршување на услугата 

Носителот на набавката е должен да ја врши услугата предмет на оваа набавка согласно барањата во 

техничката спецификација. 

Носителот на набавката е должен услугата предмет на овој Договор да започне да ја врши од денот на 

склучување на  Договорот, во рок од 24 месеци, 24 часа на ден, седум дена во неделата. 

Напомена за дел 1 и дел 2: 

-доколку се промени постоечкиот оператор, услугите за интернетот треба да се имплементираат од рок 

од 3 дена, од петок до недела  

-услугата за хостингот треба да се имплементира во рок од 48 часа. 

 

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 и доставување на фактура 

Носителот на набавката ќе доставува во Архивата на Договорниот орган месечни фактури во рок од 8 

дена во тековниот месец за обезбедените услуги во претходниот месец.  

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. 

 

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

 назив на Договорниот орган, место, седиште;  

 број и датум на Договорот; 

 единечни договорни цени на секој од елементите; 

 вкупни цени по елементи; 

 вкупна цена на фактурата.  
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1.7 Применливи прописи 

 

1.7.1. Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“, 

бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 

27/16, 120/16, 165/17 и 83/18) и донесените подзаконски акти.  

 

1.7.2. При подготовка на својата понуда понудувачот треба да ги има во предвид важечките прописи 

од областа на телекомуникациите. Сите прописи можат да се најдат во соодветните изданија на на 

Службен Весник на Република Македонија. Дополнителни податоци во однос на важечки прописи од 

областа на телекомуникациите, понудувачот може да добие и од Агенција за електронски 

комуникации. 

 

1.8. Право на учество 

 
1.8.1. 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. 

 

1.8.2. 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. 

 

1.8..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.  

 

1.8.4. 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. 

 

1.8.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот 

орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на 

групата на понудувачи.  

Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда, носителот на групата треба да биде 

регистриран на Електронскиот систем за јавни набавки. 1 

Носителот на групата задолжително ги потпишува со дигитален сертификат: понудата, потребните 

изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и потпишува. Доколку членовите на 

групата не поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и документацијата која тие ја 

изготвуваат и потпишуваат може да биде своерачно потпишана и доставена во скенирана електронска 

форма.  

 

1.8.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка 

може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор: 

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или 

- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда. 

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

                                                 
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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1.8.8. Доколку економската и финансиската состојба, односно техничката или професионалната 

способност е поддржана од друг субјект, понудувачот е должен поддршката да ја докаже со валиден 

доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните финансиски средства, односно 

соодветните технички или професионални ресурси (член 151 и член 154 од законот) 

1.8.9. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од 

договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да 

наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и 

податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). 

Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без 

оглед на бројот на подизведувачите.  

1.8.10. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат 

понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот. 

 

2. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите 
 

2.1 Начин на докажување на способноста 

 

2.1.1 Со понудата економскиот оператор задолжително треба да достави придружна документација со 

која ќе ги докаже:  

- личната состојба, 

- способноста за вршење професионална дејност. 

 

2.1.2 Економскиот оператор придружната документација ја доставува во скенирана електронска 

форма. Економскиот оператор може да го користи профилот на економски оператор на ЕСЈН за 

докажување на одредени критериуми за утврдување способност што ги овозможува ЕСЈН. 

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. Документација во нестандарден формат и големина, се доставува 

во хартија во запечатен внатрешен плик на кој се наведува полниот назив и адреса на економскиот 

оператор, најдоцна до крајниот рок на отворање на понудите. Така запечатениот внатрешен плик се 

затвора во надворешен плик кој: 

 

- e адресиран со точна адреса на договорниот орган; 

- содржи информација за бројот на огласот за доделување на договор за јавна набавка и датумот 

на кој е објавен; 

- во горниот лев агол стои предупредување „Не отвoрај“,за да не се отвора пред времето и 

датумот за отворање на понудата. 

 

2.1.3 При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста 

на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата преку ЕСЈН задолжително бара од 

понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од пет 

работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.  

 

2.1.4 Бараното објаснување економскиот оператор го доставува во електронска форма преку ЕСЈН, со 

прикачување на документот со појаснувањето или дополнувањето во делот "Појаснување 

/Дополнување на поднесени документи", во рок од 5 работни дена од денот на приемот на барањето од 

страна на понудувачот. 

 

2.1.5 Никакви промени во понудата, освен исправката на аритметички грешки, не смеат да се бараат, 

нудат или да се допуштат од страна на комисијата или од економскиот оператор.  

 

2.1.6 Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат 

својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.  
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2.1. Лична состојба  

 

2.1.1 Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за доделување на договор за јавна набавка, секој 

економски оператор: 

 

 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. 

 

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 
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негативна референца, а комисијата за јавна набавка ќе го покани наредниот рангиран економски 

оператор или ќе даде предлог за поништување на постапката. 

Изјавата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски 

потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице или овластениот потписник на 

економскиот оператор.  

 

Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од 

“Прирачник за користење на ЕСЈН“ објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Економски 

оператори". 

 

2.2. Способност за вршење на професионална дејност 

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со 

предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение 

согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. 

 

2.2.1 За докажување на способноста за вршење на професионална дејност 

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави 

со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или 

правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ 

дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е 

регистриран. 

 

2.3. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста 

на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата преку ЕСЈН задолжително ќе 

побара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од 

пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.  

Економскиот оператор преку ЕСЈН, го прикачува документот со појаснување или дополнување во 

делот "Појаснување/Дополнување на поднесени документи", во рок од 3 дена денот на приемот на 

барањето од страна на понудувачот. 

 

2.4. Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат 

својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност. 

Ако економски оператори поднесат групна понуда, економската и финансиската состојба, како и 

техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите 

членови во групата 

 

3. Појаснување, измена и дополнување на тендерската документација  

 

3.1. Појаснување на тендерската документација 

 

3.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од 

договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, со користење на модулот "Прашања 

и одговори", најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите. 

 

3.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, во модулот „Прашања и одговори“, 

по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско 

електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го 

прочитаат појаснувањето, без при тоа да се идентификува економскиот оператор што побарал 

појаснување. 

 

3.2. Измена и дополнување на тендерската документација 

 

3.2.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за 

поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување 

поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за 

што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.  
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3.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот 

рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена. 

 

3.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и 

продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку 

ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на 

измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.  

3.3 Исправка на аритметички грешки 

 

3.3.1 Ако понудата е прифатлива и е составена и доставена во согласност со тендерската 

документација, договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на следниот начин:  

 ако постои несовпаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот што е напишан со 

зборови.  

 ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, тогаш преовладува единечната 

цена.  

 

3.3.2 Комисијата за јавни набавки ќе ги коригира грешките во понудата според опишаната постапка и 

таа ќе се смета обврзувачка за него.  

 

3.3.3 Ако економскиот оператор не ја прифати корекцијата на аритметичките грешки, понудата ќе биде 

отфрлена и ќе биде активирана гаранцијата на понудата. 

 

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". 

 

4.2.1 Дополнителни информации за користењето на дигитални сертификати: Понуда се потпишува 

електронски со употреба на дигитален сертификат, кој е издаден од регистриран издавач на 

сертификати во Министерството за финансии на Република Македонија. 

 

Странски економски оператор може електронски да ја потпише понудата со употреба на квалификуван 

дигитален сертификат, кој е издаден од регистриран издавач на сертификати со седиште во Европска 

унија.  

 

Во случај на употреба на квалификуван сертификат издаден од издавач со седиште во трета земја, 

сертификатот може да се смета за валиден доколку е исполнет еден од следните 3 услова: 

 

 Издавачот ги исполнува условите за квалификуван сертификат пропишани со Законот за 

податоци во електронски облик и електронски потпис („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.34/01, 6/02 и 98/08) и е доброволно акредитиран во Европската унија или 
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 Регистриран домашен издавач гарантира за странскиот сертификат како да го издал самиот или 

 Така да е договорено со билатерален или мултилатерален меѓународен договор склучен помеѓу 

Република Македонија и друга земја или меѓународна организација. 

 

Комисијата го задржува правото доколку во текот на евалуацијата се посомнева во валидноста на 

употребениот сертификат или издавачот на сертификати да побара дополнителни информации или 

документи со кои ќе се докаже валидноста на сертификатот. 

Носител на дигиталниот сертификат со кој се потпишуваат документите кои се составен дел на понуда 

(финансиска и техничка понуда, изјави), задолжително треба да биде овластениот потписник на 

економскиот оператор или лице ополномоштено од овластениот потписник.  

 

Полномошното ќе се смета за валидно доколку е приложено во: 

а) електронска форма потпишано со дигитален сертификат на управителот; 

б) во скенирана форма, со печат и своерачен потпис на управителот; или 

в) во хартиена форма, со печат и своерачен потпис на управителот. 

Понуди потпишани со дигитален сертификат чиј носител е лице кое нема никакво овластување за 

потпишување на понуда, ќе бидат отфрлени како понуди со формални недостатоци. 

 

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. 

 

Економскиот оператор придружната документација ја доставува во скенирана електронска форма.  

 

Документација во нестандарден формат и големина, се доставува во хартија во запечатен внатрешен 

плик на кој се наведува полниот назив и адреса на економскиот оператор, најдоцна до крајниот рок на 

отварање на понудите. Така запечатениот внатрешен плик се затвора во надворешен плик кој: 

 e адресиран со точна адреса на договорниот орган; 

 содржи информација за бројот на огласот за доделување на договор за јавна набавка и датумот на 

кој е објавен; 

 во горниот лев агол стои предупредување „Не отвoрај“,за да не се отвора пред времето и датумот 

за отворање на понудата. 

 

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

состојба 

Со понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава со која потврдува дека ги 

исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во 

тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската 

документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на 

договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна. 

 

4.5. Изјава за сериозност на понудата 

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за сериозност на 

понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската 

документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе 

резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите 

утврдени во Законот за јавните набавки.  

 

4.6. Изјава за независнa понуда 

Во прилог на понудата, покрај гаранција 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 
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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 (прилог 3), 

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

-модел на договор (прилог 5), и 

-документ за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност наведен во точка 2.2.1 

од тендерската документација. 

 

4.8. Јазик на понудата 

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со 

понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо.   

 

4.9. Период на важност на понудата 

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 90 дена од денот утврден како краен рок за поднесување 

на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. 

Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската 

документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи. 

 

4.10. Принцип на една понуда 

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува 

поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа 

правно или физичко лице се отфрлаат. 

 

5. Краен рок и место за поднесување на понудите 
 

5.1.  Краен рок за поднесување на понудите е 14.12.2018 година во 12:00 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 и истата нема да се прикаже при јавното отворање на понудите. 

 

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.  

 

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 14.12.2018 година, во 12:00 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 

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

 

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 

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.  

 

 

 

 

 

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

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

 

Дел 1 – Интернет и Хостинг 

(Напомена: цената на услугата  за дел 1 да не надминува 10.000 денари без ДДВ на месечно ниво)  

 

 

1.1. Наменски интернет сервис за интернет на МАНУ 

Постојан интернет пристап за период од 24 месеци преку оптичка врска, со брзина од минимум 

100Mbps во двете насоки (download/upload), со неограничена месечна транспортна квота, терминиран 

на бакарна 1Gbps порта на мрежен насочувач (router), каде L1 претворувачот оптика/бакар да биде 

вклучен во инсталациската услуга, со обезбеден кориснички увид во експлоатацијата на линкот 

преку web. 

 

 

1.2 – Хостинг со DDoS заштита 

Економскиот оператор (давателот на интернет-услуги) задолжително треба да ги обезбеди следните 

минимални карактеристики и услови: 

 Да обезбеди физички (приватен, доделен) или виртуелен приватен (доделен или еквивалент) 

сервер за веб-содржините и за базата MySQL со минимални карактеристики: CPU Dual Core или 2 

процесори (вкупно 2 процесорски јадра независно од архитектурата на процесорите) минимум 2 GHz, 

минимум 3 GB of RAM, минимум 50 GB хостинг простор сместен на една партиција, минимум 1 

фиксна јавна IP адреса, опрема за мрежно поврзување и опрема за безбедност.  

 Да обезбеди неограничен месечен мрежен сообраќај (download/upload) со брзина на пристап од 

најмалку 100/100Mbps. 

 Начин на пристап: МАНУ нема преференци за начинот на кој ќе се пристапува кон серверот 

(администраторскиот пристап) се` додека тоа ги задоволува условите за безбедност, согласно 

вообичаената пракса на операторот. Укажуваме на Операторот да земе предвид дека 

администраторскиот пристап кон сервисот ќе се врши од просториите на МАНУ. Единствен 

начин на кој од МАНУ може да се пристапи кон веб-хостингот ќе биде сервисот кој ќе биде 

понуден со точка 1.1 (сервисот од дел 2 се наменски за потребите на Истражувачкиот центар за 

генетско инженерство и биотехнологија и не може да се користат за оваа намена). Операторот да 

ги земе предвид и хармонизира овие моменти. Со поднесување на понудата, а земајќи ја предвид 

понудата во точка 1.1 понудувачот гарантира дека вака понуденото решение е функционално без 

ограничувања на квалитетот на веб-хостинг сервисот и без потреба од дополнителни инвестиции 

или трошоци за корисникот. 

 

 На серверот да обезбеди оперативен систем Linux со следниве минимални карактеристики: 

o Apache 

o МySQL version 4.7 или понова 

o PHP version 5.6.21 или понова   

o phpMyAdmin 

o Webmin или Virtualmin, или еквивалентен серверски интерфејс за системска администрација на  

серверот и администраторски пристап до него.  

 

Серверот да биде однапред конфигуриран како веб сервер, при што ќе биде овозможен FTP пристап за 

корисникот кој веднаш ќе може да пристапи кон негово користење, без дополнителни 

администраторски интервенции во делот на серверска конфигурација.  

 Да обезбеди хостирање на неограничен број на домени/поддомени во рамките на пакетот за 

хостинг 

 Да обезбеди услугата за веб-хостинг да биде реализирана на сервер кој редовно се надградува со 

најнови сигурносни додатоци, односно вршење постојано ажурирање и надградба на оперативниот 

систем и програмите кои обезбедуваат ИКТ безбедност споменати во точката подолу. 

 Да се обезбеди целосна ИКТ-безбедност и заштита на податоците на корисникот, сервисите 

(вклучително и инсталираните апликации) кои ги користи корисникот, како и достапноста на самата 
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услуга од разни форми на злонамерен софтвер и веб-роботи. Целокупната ИКТ заштита да се 

реализира централизирано на начин да не зазема дел од доделениот хостинг простор. Корисникот на 

услугата, со свои средства и ресурси ќе врши повремени контроли на состојбата на податоците кои се 

поставуваат со сервисот. Корисникот ќе користи достапни интернет сервиси за оценка на безбедноста 

на веб локациите и на самиот сервис кои му припаѓаат по договорот. Доколку при контрола постои 

сомнеж за можна неправилност, корисникот веднаш ќе го извести операторот кој е должен да преземе 

мерки и активности во најкус можен рок за да ги отстрани посочените неправилности. Во табелата 

дадена во продолжение, наведени се минималните барања за обезбедување соодветна заштита на 

сервисот и хостинг структурата на корисникот. 

 

- DDoS заштита на веб страна: 

Минимални барања Понудени карактеристики 

1. 

Заштита на најмалку 2 хоста (IP адреси) од Distributed 

Denial of Service (DDoS) напади со пренасочување на 

DNS записите, при што треба: 

1.1. Да се користат најмалку 10 географски разделени 

центри за податоци меѓусебно поврзани со најмалку 1 

Gbps линкови и вкупна пропусна моќ за митигација на 

напади од најмалку 5Tbps 

2.2. Да се прави митигација на DDoS напади кои 

вклучуваат напади преку UDP и ICMP протоколи, TCP 

SYN/ACK, HTTP, DNS и NTP амплификација 

2.3. Да се прави митигација на напади базирани на 

апликации и напади базирани на bandwidth 

2.4. При пренасочување, да не се воведува доцнење кое 

ја отежнува комуникацијата  

Притоа, во втората колона да се наведе: 

 име на сервисот, 

 кои 10 географски разделени центри ќе се користат, 

 капацитетот на линковите за меѓусебно 

поврзување, вкупната пропусна моќ за митигација 

 

2. 

Да се обезбеди пристап до веб ориентиран панел во кој 

корисникот ќе може да има увид во достапноста на 

интернет сервисите и тоа: 

 мин. 2 Website Monitor (HTTP / HTTPS) и 

 мин. 1 Mail Delivery Monitor 

За контрола на достапноста, поставување на аларми со 

праќање пораки на електронска пошта доколку се 

детектира недостапност и истата треба да се проверува 

од 3 или повеќе надворешни локации. 

Притоа, во втората колона да се: 

 наведе име на сервисот, 

 наведат и приложат screenshot-и од примери за 

Website Monitor (HTTP / HTTPS) и Mail Delivery 

Monitor, 

 наведат и приложат screenshot-и од примери за 

поставување на аларми по електронска пошта 

доколку се детектира недостапност, 

 наведат кои 3 или повеќе надворешни локации ќе 

се користат за проверка на достапноста. 

 

3. 

Пристап до web алатки за увид во моменталната 

состојба на врските. 

Притоа, да се наведе и приложи screenshot од пример за 

моментални податоци за врска. 
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4. 

Да се овозможи пристап до web алатки за увид во 

статистичките (историски) податоци за врската. 

Притоа, да се наведе и приложи screenshot од пример за 

статистичките податоци за врската. 

 

5. Пријавувањето на дефекти да биде преку единствен телефонски број и e-mail адреса. 

6. 

Добавувачот треба да обезбеди минимално ниво на услуги (Service Level Agreement - SLA) кое ќе биде на 

нивото со параметри опишани подолу. 

Прилог 

URL адреса за пристап до web алатки за увид во моменталната 

состојба на врските 

 

URL адреса за пристап до web алатки за увид во статистичките 

(историски) податоци за изнајмената линија 

 

Телефонски број и e-mail адреса за пријавување на дефекти 

 

 

 Да обезбеди префрлање и непрекинатост во функционирањето на постојните веб-локации, односно 

услугата за веб-хостинг од постојниот сервер на новиот сервер. По барање од страна на корисникот, да 

обезбеди поставување на нови веб-локации на просторот за хостирање, при што за начинот и формата 

на кој новите веб-локации (страници) ќе бидат предадени од страна на корисникот, операторот и 

корисникот дополнително ќе се договорат. Корисникот го задржува правото и сам да поставува 

дополнителни локации на хостинг сервисот, без притоа да го извести операторот. 

 Да обезбеди континуирана комуникација со серверот на кој ќе се постават веб-локациите; 

 Да обезбеди одржување на хардверската инфраструктура – серверот да се наоѓа на целосно 

редундантна хардверска платформа 

 Да обезбеди постојано (24-часовно) следење на статусот на сервисите преку персонализиран 

пристап до веб портал. За оваа цел треба да се обезбеди пристап до тест верзија на системот со 

привремен кориснички налог. 

 Да обезбеди правење редовни резервни копии на податоците  и базите (back-up/restore)  

 Услуга за Live Video streaming која опфаќа: 

- Испорака на хардверски енкодер со следните карактеристики:  

- Конверзија на SDI сигнал во IP формат 

- Поддршка за следните протоколи: HTTP, RTP, HLS, FLV, ONVIF, Multicast, Unitcast, 

RTSP, UDP, RTMP 

- Поддршка за 4 истовремени стримови во различни резолуции (1920x1080i,1920x1080, 

1280x720, 640x360) 

- Поддршка за: HEVC /H.265 и H.264 /AVC baseline /main /high profile encodin 

- Пренос на настаните во живо на интернет страницата, со поддршка за adaptive stream, односно 

технологија за стриминг која го адаптира и менува квалитетот и резолуцијата на видеото/аудио 

сигналот со цел да може течно да се прикажува на различни уреди (телефони, таблети и 

десктоп системи) со различни пристапни брзини до Интернет. 

- Статистика за гледаност на настаните во живо 

- Доделена приватна врска со стриминг серверот која ќе биде различна од примарниот Интернет 

пристап  

- Поддршка до 10.000 истовремени гледачи 

 

 Обезбедување на веб стриминг сервер за таа намена, сервис за кој е предвидена динамика за 

користење во рамки на 4-6 пати годишно. 
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 Во рамки на обезбедување на нивото на сервисот (SLA), Економскиот оператор е должен да 

обезбеди достапност на сервисот во 99,5% гледано на месечно ниво. Периодот на недостапност на 

услугата се мери од моментот кога корисникот ќе пријави прекин преку телефон или електронска 

пошта, до моментот кога добавувачот ќе го извести корисникот дека прекинот е отстранет. Но, ако 

МАНУ го извести добавувачот дека проблемот не е решен, периодот на недостапност се смета дека 

продолжува континуирано од првиот прекин. Во случај на недостапност на услугата поголема од 0.5% 

(околу 3 часа и 39 минути) месечно, а помала од 2% (околу 14 часа и 36 минути), ќе се плати само 

половина од цената на услугата. Во случај на недостапност на услугата поголема од 2% (околу 14 часа 

и 36 минути), услугата ќе биде бесплатна. 

 

Интернет линијата ќе се смета за исправна само под следните услови: 

- Ако се обезбедени бараните брзини на пренос или поголеми.  

- Ако декларираните брзини се демонстрирани од добавувачот со користење на алатката 

„http://www.speedtest.net/“ кон 3 крајни точки.  

Доколку било кои од горенаведените услови не е исполнет, ќе се смета дека сервисот е недостапен. 

Недостапност на услугата нема да се смета при планиран и претходно најавен прекин на услугата 

од страна на обезбедувачот на услуга, кој не може да биде поголем од 4 часа дневно, ниту од 24 часа 

годишно. 

За горенаведените барања, треба да се поднесе изјава за исполнување на техничките услови за 

стриминг серверот и SLA предлог договор. 

 

Напомена: Покрај образец понудата, секој понудувач е должен да достави детално техничко 

решение во кое ќе има опис на услугите кои се нудат и опис на техничкото решение за задоволување 

на условите од техничките спецификации на оваа документација. 

 

Дополнителни информации и специјални услови 

 

1. Веб-локации кои првично ќе се мигрираат од постоечкиот хостинг-сервер: 

 

http://bmj.manu.edu.mk/ 

http://dict.manu.edu.mk/ 

http://dijalekti.manu.edu.mk/ 

http://damj.manu.edu.mk/ 

http://euraxess.mk/ 

http://ical.manu.edu.mk/ 

http://iceor.manu.edu.mk/ 

 

заедно со придружните бази на податоци.  

 

2. Дополнителни веб-локации: во план е додавање на уште неколку веб-локации. Нивната миграција и 

поставување ќе се направи согласно условите дефинирани во општи технички услови - алинеа 8, 

дефинирана погоре. 

 

3. За потребите на издавачката дејност на МАНУ, во рамки на постојното хостинг решение се  

поставени повеќе веб-локации на кои се објавуваат дел од изданијата на МАНУ. Платформата за нив 

треба да задоволува високи издавачки стандарди и одржување. Платформите од овој тип може да 

содржат доверливи информации и содржини заштитени со Законот за авторски и сродни права, 

лиценцни права, службена комуникација помеѓу авторите, уредниците и рецензентите и сл. Доколку се 

покаже за потребно, операторот е должен да предземе мерки и активности со кои во целост ќе 

обезбеди почитување на соодветните закони и заштита на личната комуникација реализирана преку 

овие веб-локации. Мерките треба да бидат идентични со оние кои важат за заштита на корисничките 

профили при користење на сервисите за електронска пошта.  

 

http://www.speedtest.net/
http://bmj.manu.edu.mk/
http://dict.manu.edu.mk/
http://dijalekti.manu.edu.mk/
http://damj.manu.edu.mk/
http://euraxess.mk/
http://ical.manu.edu.mk/
http://iceor.manu.edu.mk/
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Дел 2 – Наменски интернет сервис за ИЦГИБ „Георги Д. Ефремов“ 

 

Постојан интернет пристап за 24 месеци, преку оптичка врска, со брзина од најмалку 80Mbps во двете 

насоки (download/upload), терминиран на бакарна 1Gbps порта на рутер со 1x јавна IP адреса 

на WAN портата, и кориснички увид во експлоатацијата на линкот преку web, L1 претворувачот 

оптика/бакар да биде вклучен во инсталациската услуга.  

 
Напомена: цената на услугата да не надминува 4.166,6 денари без ДДВ на месечно ниво 
 

 

Напомена за дел 1 и дел 2: 

-доколку се промени постоечкиот оператор, услугите за интернетот треба да се имплементираат од рок 

од 3 дена, од петок до недела  

-услугата за хостингот треба да се имплементира во рок од 48 часа.  
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Прилог 1 – Образец на понуда 

[меморандум на понудувачот] 

 

Врз основа на огласот број 87/2018 објавен од страна на Македонската академија на науките и 

уметностите за доделување на договор за јавна набавка на услуги - Телекомуникациски услуги – 

интернет, со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција 

преку Електронскиот систем за јавни набавки (https://www.e-nabavki.gov.mk) и на тендерската 

документација,  ја поднесуваме следнава: 

ПОНУДА 

Дел I – Информации за понудувачот 

 

I.1 Име на понудувачот ________________________________________________________________ 

I.2 Контакт информации 

  Адреса: ________________________________________________________________ 

  Телефон: ________________________________________________________________ 

  Факс: ________________________________________________________________ 

  Е-пошта:  

  Лице за контакт: ________________________________________________________________ 

I.3 Одговорно лице: ________________________________________________________________ 

I.4 Даночен број ________________________________________________________________ 

I.5  
Жиро сметка и 

депонент банка 
________________________________________________________________ 

 

Дел II – Техничка понуда 

II.1 Согласни сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка, и во прилог 

доставуваме опис на понудена услуга.  

 

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување на услугата, утврдени во тендерската 

документација. 

 

Дел III – Финансиска понуда 

 

Дел III – Финансиска понуда 
III.1. Вкупната цена на нашата понуда за дел 1, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: 

________________________ [со бројки] 

(______________________________________________________________________) [со букви] денари, 

односно_____________________________________________________________________ [со бројки] 

(_______________________________________________________) [со букви] денари со ДДВ. 

 

III.2. Вкупната цена на нашата понуда за дел 2, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: 

________________________ [со бројки] 

(______________________________________________________________________) [со букви] денари, 

односно_____________________________________________________________________ [со бројки] 

(_______________________________________________________) [со букви] денари со ДДВ. 

 

III.3. Детален приказ на цената на нашата понуда:  

Дел 

број  

Реден 

број 
Опис на услугите 

единица 

мерка 
количина  

единчна 

цена без 

ДДВ 

вкупна 

цена без 

ДДВ 

1 
1 

Наменски интернет сервис за 

интернет на МАНУ 
Месец 24   

2 Хостинг со DDoS заштита Месец 24   

Вкупна цена без ДДВ за дел 1: 

предмет на е-аукција/поднесување конечна цена 
 

2 
Наменски интернет сервис за ИЦГИБ 

„Георги Д. Ефремов“ 
Месец 24  

 

Вкупна цена без ДДВ за дел 2: 

предмет на е-аукција/поднесување конечна цена 

 

 

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


 18 

 Дел IV. 

- Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација.  

- Се согласуваме со начинот на плаќање и доставување на фактура утврдени во тендерската 

документација. 

- Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската 

документација. 

 

V. Нашата понуда се состои од: 

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 (прилог 3), 

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

-модел на договор (прилог 5), и 

-документ за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност наведен во точка 2.2.1 

од тендерската документација. 

 

 

Место и датум 

___________________________ 

Одговорно лице 

___________________________ 

(потпис) * 

 

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден 

дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.
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Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за 

утврдување на личната состојба 

 

 

 

 

ИЗЈАВА 
 

 

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот 

_____________________________________________________________ [се наведува назив на 

понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на 

понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот за доделување на 

договор за јавна набавка на Телекомуникациски услуги – интернет 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 

 

 

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 Телекомуникациски услуги – интернет, по оглас број 87/2018 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. 87/2018 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. Македонската академија на науките и уметностите со седиште на бул. Крсте Мисирков бр. 2 – 

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 ДОГОВОР 

 

член 1 

Предмет на овој Договор е регулирање на правата и обврските помеѓу договорните страни за 

Телекомуникациски услуги – интернет за дел ****, по спроведена постапка со барање за прибирање 

понуди по оглас бр. 87/2018 и во се според тендерската документација, барањата наведени во 

техничката спецификација, понудата на носителот на набавката и листа на месечни цени по услуги по 

е-аукција/поднесување конечна цена, составен дел од овој Договор. 

 

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ 

 

член 2 

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

денари. 

Поединечно по делови и месечната цена на услугите е следнава: 

 

Предмет на договор 
единечна 

мерка 
количина 

единечна 

цена без 

ддв 

единечна 

цена со 

ДДВ 

дел 1: 

Интернет и хостинг 

Наменски интернет 

сервис за интернет на 

МАНУ 
месец 24   

Хостинг со DDoS 

заштита 
месец 24   

дел 2 

Наменски интернет сервис за ИЦГИБ „Георги Д. 

Ефремов“ 

месец 24   

 

 

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ФАКТУРА 

 

член 3 

Носителот на набавката ќе доставува во Архивата на Договорниот орган месечни фактури во рок од 8 

дена во тековниот месец за обезбедените услуги во претходниот месец.  

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. 

 

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

 назив на Договорниот орган, место, седиште;  

 број и датум на Договорот; 

 единечни договорни цени на секој од елементите; 

 вкупни цени по елементи; 

 вкупна цена на фактурата.  

.  

РОК, МЕСТО И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ 

 

член 4 

Носителот на набавката е должен да ја врши услугата предмет на оваа набавка согласно барањата во 

техничката спецификација. 
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Носителот на набавката е должен услугата предмет на овој Договор да започне да ја врши од денот на 

склучување на  Договорот, во рок од 24 месеци, 24 часа на ден, седум дена во неделата. 

ЦЕЛ НА ДОГОВОРОТ 

 

член 5 

Со овој договор се регулираат меѓусебните права и обврски на носителот на набавката и договорниот 

орган, како договорни страни во согласност со: Законот за електронските комуникации и 

правилниците, прописите и стандардите донесени во согласност со Законот за електронските 

комуникации. 

Измена на одредена услуга се врши со взаемно потпишување на Анекс кон договорот, со кој се 

регулира измената. 

На барањата на договорниот орган за вклучување или исклучување на дополнителни услуги, 

носителот на набавката има обврска да постапи најдоцна еден ден по поднесувањето на барањето.  

 

ПРАВА И ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА 

 

член 6 

Носителот на набавката се обврзува во согласност со применливите прописи од оваа област да: 

– му обезбеди на договорниот орган добра и квалитетна услуга, 

– обезбеди редовен и непрекинат интернет,  

– воведе ефикасни постапки и вложи максимални напори за да ја гарантира неповредливоста и 

доверливоста на комуникациите на договорниот орган, за зачувување на деловните тајни и личните 

податоци кои се однесуваат на договорниот орган согласно важечките прописи, 

– го поддржува договорниот орган со совети и консултации околу изборот на видот на услуги и 

користење на одредени услуги, 

– да постапи по приговор за висина на сметка, 

– доколку изврши измена на ценовникот согласно својата деловна политика да го извести договорниот 

орган, 

– издава упатства и дава информации на претплатникот за користење на услугите, како и за обврските 

од  претплатничкиот однос, 

 

Носителот на набавката има право во согласност со применливите прописи од оваа област: 

– ако во роковите утврдени во договорот, договорниот орган не го уплати доспеаниот долг кон 

носителот на набавката, времено да го забрани пристапот до услугите, во овој случај договорниот 

орган е обврзан при повторно вклучување да ги плати трошоците за повторно активирање, 

– да засмета законска казнена камата од денот кога договорниот орган западнала во задоцнување со 

плаќањето на месечната фактура, 

– во случај на повреда на одредбите на овој договор, за тоа да го извести носителот на набавката и да 

му определи разумен рок за исполнување на обврските предвидени со овој договор. 

 

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН 

 

член  7 

Со засновање на претплатнички однос, договорниот орган има право во согласност со применливите 

прописи од оваа област: 

– на приговор против одлуките или активностите на носителот на набавката во врска со пристапот до 

или обезбедување на услугите. 

 

Договорниот орган има обврска во согласност со прописи од оваа област да: 

– во рокот означен на сметката да ја плати издадената фактура за месечна претплата и користење на 

основните и дополнителни услуги, реализираниот сообраќај утврдени со ценовникот на носителот на 

набавката, како и ДДВ утврден со закон, при што фактурирањето на месечната претплата за основните 

услуги, како претплатата за дополнителните услуги се врши согласно член 3 од овој договор. 

– непримањето на сметката, не го ослободува договорниот орган од обврската да го плати долгуваниот 

износ на време. Во случај на недобивање на месечната сметка да се информира во специјализираните 

служби за грижа за корисниците на носителот на набавката и да побара изготвување на истата, 
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– да ги користи комуникациските услуги исклучиво за свои сопствени потреби и согласно нивната 

намена, да не вознемирува други корисници и да не ја користи за цели спротивни на законот, како и на 

условите содржани во овој договор, 

– да не ги користи комуникациските капацитети, предмет на овој договор, за обезбедување јавни 

комуникациски услуги на трети лица, спротивно на условите содржани во законот и други правила и 

прописи и писмен договор со носителот на набавката, 

– да го извести носителот на набавката за секоја промена на податоците потребни за склучување на 

овој договор. За штетите настанати со непочитување на оваа обврска, носителот на набавката не 

презема никаква одговорност, 

– да се воздржува од било какви дејствија кои би ја довеле во опасност или би и нанеле штета на 

мрежата на носителот на набавката, 

– ги почитува упатствата на носителот на набавката во поглед на користењето на услугите. 

 

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

 

член 8 

Договорниот орган може да го раскине договорот, со претходно писмено известување на носителот на 

набавката, најмалку 30 дена пред датумот на раскинување на договорот, при што е должен да ги 

изврши сите обврски за плаќање кои ги има кон носителот на набавката, за извршени услуги согласно 

овој договор.  

 

Носителот на набавката може да го раскине договорот, поради неисполнување на обврските на 

договорниот орган предвидени со овој договор и тоа:  

– доколку јавната комуникациска услуга се користи или е наменета да се користи за цел спротивна на 

условите од овој договор, 

– доколку договорниот орган ја користи претплатничката услуга за обезбедување на комуникациската 

услуга на трети лица за надомест, спротивно на условите содржани во законот или други закони или 

прописи, констатирани од страна на надлежен орган, и без писмен договор со носителот на набавката, 

– со судска одлука за бришење од трговски регистар, 

– во случај на стечај, реорганизација, ликвидација или неликвидност на договорниот орган, 

– доколку носителот на набавката не е во состојба да ги обезбедува услугите поради дејство на Виша 

сила подолго од шест месеци. 

 

ВИША СИЛА 

 

член 9 

Користењето на услугите кои ги обезбедува носителот на набавката може да биде прекинато поради 

дејство на Виша сила.  

Под Виша сила се подразбира настан независен од волјата на договорните страни, чие настанување не 

можело да се спречи или предвиди и поради кои исполнувањето на обврските од договорот станало 

отежнато или неможно, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: природни настани, општествени 

настани (штрајк, немири, војна) акти на јавната власт, нарушување на функционирањето на 

телекомуникацискиот систем и сл. 

Носителот на набавката не сноси никаква одговорност кон договорниот орган поради прекин на 

услугите, предизвикан од настан на Виша сила. 

 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

член 10 

Договорот влегува во сила со денот на неговото потпишување и има важност 2 (две) години од денот 

на потпишувањето. 

 

член 11 

Овој договор се смета за реализиран, по истекот на неговото времетраење или по искористување на 

максималната вредност од членот 2 од овој Договор. 

 

член 12 
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Во случај на спор, надлежен е Основен Суд Скопје 2 – Скопје. За се што не е предвидено со овој 

договор, ќе се применат соодветните одредби од Законот за облигационите односи и Законот за 

електронските комуникации. 

 

член 13 

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. 

 

**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 веќе утврдените услови во тендерската документација. 

 

 
 


