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ПОКАНА ЗА ПОНУДИ 

Почитувани,  

Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА  го спроведува проектот 

“Зајакнување на Ромките преку основање на социјално претпријатие” (Empowering Roma 

women through social enterprise creation), кој е финансиран од Европската комисија во рамки 

на Оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 “Социјална инклузија и 

вработување на локално ниво” од Инструментот за пред-пристапна помош. Предвидена е 

четири месечна обука за палијативна грижа, која ќе се одржува во НВО Хуманост, и за таа цел 

Ве покануваме да поднесете понуда за кетеринг услуги. 

 

Ве покануваме да ни ги доставите вашите понуди најдоцна до 29 мај до 16:30 часот по 

електронски пат на konkurs@hera.org.mk и по пошта нa Дебарца 56 1000 Скопје. 

 

Во делот на технички спецификации се обезбедени информации и детали за поедноставно 

осмислување на понудата. 

 

 

Срдечно,  

 

Милош Стојановиќ 

Административен и финансиски директор  

 

 

 

 

 

mailto:konkurs@hera.org.mk
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Инструкции за понудувачите 

1. Договорен орган 

Договорен орган е ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување со адреса на 

Дебарца 56, 1000 Скопје, телефон за контакт 02/2390 395, факс 02/2556 002. 

Лице за контакт кај договорниот орган е Милена Папакоч, телефон 3292-395, факс 2556-002, 
електронска адреса milena.papakoch@hera.org.mk. 
 

2. Предмет на договорот за набавка 

Предмет на договорот за набавка е кетеринг за време на четири месечна обука за палијативна 

грижа.  

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

оваа документација. 

 

4. Начин на испорака / извршување на услугата 

Носителот на набавката е должен да ја испорача услугата предмет на договорот во точно 

определено време наведено во барањето/порачката за кетеринг, во НВО Хуманост на ул. 

Призренска 50/2, Скопје. 

 

5. Рок на испорака / за извршување на услугата 

Носителот на набавката е должен да ги испорачува услугите кои се предмет на договорот 

согласно динамиката наведена во самиот договор. 

 

6. Начин на плаќање 

Начин на плаќање е преку месечна фактура по извршени услуги во рок од 10 дена по 

доставување на фактурата во архивата на Договорниот орган. 

 

7. Право на учество 

7.1. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно правно лице - понудувач, 

кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за  набавка. 
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7.2. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за 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. 
 

7.3. 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. 

 

8. 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:  

 

8.1. 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  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  давачки; освен ако на 
економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите 
или другите 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. 

 

8.2. 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 набавка или да припаѓа на соодветно професионално 

здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. 

 

8.3. Техничка или професионална способност  
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Критериуми за утврдување на техничката или професионалната способност на понудувачот се:  

понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста 

поврзана со предметот на договорот за јавна набавка. 

9. Начин на докажување на способноста на понудувачот 

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба, 

професионалната дејност и професионалната способност со изјава која ја доставува во прилог  

(Прилог 2) на својата понуда и со поднесување на биографија на компанијата. (Прилог 3) 

 

10. Изготвување и поднесување на понудите 

10.1. Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската 

документација во електронска форма и печатена форма, со користење на обрасците дадени во 

прилог.  

10.2. Елементи на понудата 

Понудата треба да е составена од следниве елементи: 

 Образец на понуда (Прилог 1), 

 Документ за регистрирана дејност, 

 Доказ за HACCAP,  

 Биографија на компанија со истакнати работни ангажмани за (Прилог 3), 

 Изјава (Прилог 2) 
 

10.3. 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.  

 

10.4. Период на важност на понудата 

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 120 работни денови од денот утврден како 

краен рок за поднесување на понудите/ на јавното отворање за чие времетраење понудата во 

сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот.  

 

10.5. Цена на понудата  

Цената на понудата се пишува со бројки и букви.  
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10.06. Валута на понудата 

Цената на понудата се изразува во денари. 

  

11. Затворање и обележување на понудите 

 

11.1. Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го 

содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса. 

 

Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој: 

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган, 
- во горниот лев агол стои ознака „НЕ ОТВОРАЈ“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„НЕ ОТВОРАЈ“                                                                              За оглас:  Зајакнување на Ромките  

                                                                                               преку основање на социјално претпријатие 

                                                                                        

ХЕРА 

Дебарца 56  

1000 Скопје                                                     
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11.2 Краен рок и место за поднесување на понудите 

 

 Краен рок за поднесување на понудите е 29 мај 2017 година до 16:30 часот. 
 

 Понудите се поднесуваат на  електронски на konkurs@hera.org.mk и по пошта на ХЕРА 
Дебарца 56 1000 Скопје 

 

11.3. Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема 

да биде примена.  

 

12. Критериум за доделување на договорот 

 

12.1 Критериум за доделување на договорот за  набавка е економски најповолна понуда.  

За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор чија понуда ќе биде оценета 

како економски најповолна, односно која ќе освои најголем број на бодови како збир на 

бодовите за секој елемент на критериумот економски најповолна понуда.  

 

12.2 Како елементи на критериумот економски најповолна понуда  се земаат:  

 цена                 60 бодови 

 понудено мени                      40 бодови 
 

13. Информации од доверлив карактер      

 

13.1. Договорниот орган ќе ги заштити информациите кои економскиот оператор ги има 

означено како доверливи, особено кога станува збор за деловна тајна или права од 

интелектуална сопственост, освен во случаите каде по сила на закон договорниот орган е 

должен да ги достави овие информации до надлежните органи.  

 

13.2. Доколку економскиот оператор не ја достави листата на доверливи информации заедно 

со својата понуда, договорниот орган ќе смета дека предметната понуда не содржи 

информации од доверлив карактер. 

 

13.3. Цената на понудата не се смета за доверлива информација во ниту еден случај. 
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14. Известување за доделување на договорот за набавка 

 

14.1. По завршувањето на изборот до сите учесници автоматски се испраќа известување за 

економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. 

Известувањето е од информативен карактер и не предизвикува правни последици.  

14.2. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма 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 тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за 

причините за неизбор на нивната понуда.  

 

15.Технички спецификации 

 

Предметот на набавка не е делив.  

 
Технички карактеристики: 

 

1. Општо 
 

Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА  го спроведува проектот 

“Зајакнување на Ромките преку основање на социјално претпријатие” (Empowering Roma 

women through social enterprise creation), кој е финансиран од Европската комисија во рамки 

на Оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 “Социјална инклузија и 

вработување на локално ниво” од Инструментот за пред-пристапна помош. Предвидена е 

четири месечна обука за палијативна грижа, која ќе се одржува во НВО Хуманост, и за таа цел 

ни се потребни кетеринг услуги. Обуката е планирано да ја посетуваат од 15 до 20 лица.  

Носителот на набавката е должен најкасно 2 (два) дена пред датумот утврден за 

испорака на кетерингот да ги провери условите каде ќе биде послужен и заедно со 

договорниот орган да го утврди начинот предвиден за служење. 

Обуките ќе се одржуваат во НВО Хуманост, на ул. Призренска бр. 50/2, Скопје.  

2. Мени 

I. Мени јадења (по еден оброк на ден за секое лице) 

Неделно мени со различна храна секој ден (без свинско месо) 
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II. Безалкохолни пијалоци (по еден пијалок на ден за секое лице) 

Кока кола (0,5 л.) 

Фанта (0,5 л.) 

Швепс (0,5 л.) 

Вода газирана и негазирана (0,5 л.) 

Густи сокови/Џус - праска, портокал, јаболко... (0,5 л.) 

III. Дополнителни кетеринг услуги  
 

- Достава на кетерингот до НВО Хуманост, на ул. Призренска бр. 50/2, Скопје 
- Соодветен прибор за јадење 

 

Напомена: Бројот на лица за кој ќе биде потребен кетеринг ќе се утврди во 

барањето/порачката за кетеринг кое ќе биде доставено во разумен временски период пред 

датумот утвредн за достава. 

 

Временска рамка: 

 

Економскиот оператор треба да се води од следнава временска рамка: 

 

 

ВРЕМЕНСКА РАМКА  

 МЕСЕЦ 

Кетеринг услуги Јуни, 2017 

Кетеринг услуги  Јули, 2017 

Кетеринг услуги Август, 2017 

Кетеринг услуги Септември, 2017 
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Буџет 

 

Економскиот оператор треба да достави листа со поединечни цени без ДДВ за кетеринг услуги 

(мени јадење) и кетеринг услуги (безалкохолни пијалоци).  Буџетот треба да се прикаже без 

ДДВ.  
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Прилог 1: Образец на понуда 

 

[меморандум на понудувачот] 

 

Врз основа на огласот објавен од страна на ____________________________________ 

_________________________________________________________________, за доделување на договор за набавка 

на  ______________________________________________________ со спроведување на постапка со барање за 

прибирање на понуди, 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: ____________________________________________________________ 

 

Дел II – Техничка понуда 

 

II.1.Согласни сме да ги понудиме следниве стоки/услуги/работи:  

 

 

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација. 
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Дел III – Финансиска понуда 

 

1 2 3 4 5 

Опис Единица 

мерка 

Количина Единечн

а цена 

без ДДВ 

Вкупна цена 

без ДДВ 

(3*4) 

Комплет кетеринг услуга 

(мени јадење) 

По лице 

(месечно) 

4 

 

  

Комплет кетеринг услуга 

(безалкохолни пијалоци) 

По лице 

(месечно) 

4   

     

     

 Вкупна цена без ДДВ 

 Со зборови:  

 

III. 1. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени: 

 

III.2. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на 

плаќање утврден во тендерската документација. 

 

III. 3. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација. 

 

Место и датум 

___________________________ 

Одговорно лице 

___________________________ 

(потпис) * 
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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 

_____________________________________________________________ [наслов на понудувачот 

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

утврдени повикот за набавки за кетеринг услуги за четири месечна обука за палијативна грижа 

од 22.05.2017 година, поточно критериумите пропишани во членот 8 Критериуми за 

утврдување на способност на понудувачите. 

 

 

 

Место и датум 

___________________________ 

Одговорно лице 

___________________________ 

(потпис) * 
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Прилог 3: Биографија 

 


