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1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
1.1 Дефиниции
1.1.1 Одредени поими употребени во оваа тендерска документација го имаат следново
значење:
„Договор за јавна набавка“ е договор склучен во писмена форма меѓу еден или повеќе
економски оператори и договорниот орган чиј предмет е снабдување стоки и
обезбедување услуги;
„Постапка за јавна набавка“ е постапка што ја спроведува договорниот орган, чија цел
или дејство е купување или стекнување стоки и услуги;
„Економски оператор“ е секое физичко или правно лице или група такви лица,
вклучувајќи ги и сите привремени здружувања, кои на пазарот или во постапките за
јавни набавки нудат стоки и услуги;
„Понудувач“ е економски оператор кој поднел понуда;
„Носител на набавката“ е понудувач или група на понудувачи кои склучиле договор за
јавна набавка;
„Подизведувач“ е правно или физичко лице кое за понудувачот, со кој договорниот
орган склучил договор за јавна набавка или рамковна спогодба, снабдува стоки,
обезбедува услуги или изведува работи што се директно поврзани со извршувањето на
договорот или рамковната спогодба;
„Тендерска документација“ е секој документ изработен од страна на договорниот
орган или на кој упатува договорниот орган, а со кој се опишуваат или се утврдуваат
елементите на одредена набавка или постапка, вклучувајќи го и огласот за јавна
набавка, претходното информативно известување или периодичното индикативно
известување кое се користи како замена за оглас за јавна набавка, техничките
спецификации, описната документација, предложените услови на договорот,
обрасците што ги пополнуваат кандидатите или понудувачите, информациите за
општоприменливите прописи и сета дополнителна документација;
„Технички спецификации“ се:
- спецификација со која се дефинираат карактеристиките на производот или
услугата, како што се ниво на квалитет, влијание врз животната средина и
климатски влијанија, опис на сите услови (вклучувајќи и пристапност за лица со
хендикеп) и оценка на сообразноста, ниво на изведба, користење на
производот, безбедност или димензии, вклучувајќи ги и релевантните барања
за производот во однос на називот под кој се продава, терминологијата,
симболите, тестирањата и методите за тестирање, пакувањето, означувањето и
етикетирањето, како и инструкции за користење, производствени процеси и
методи во секоја фаза од животниот век на стоките или услугите, како и
постапки за оценување на сообразноста;
„Еквивалентно“ значи дека понудената стока или услуга има исти или подобри
технички карактеристики од оние наведени во техничката спецификација на предметот
на набавка;
„Прифатлива понуда" е понуда поднесена од понудувачот, која ги исполнува условите
за утврдување способност, потребите и барањата на договорниот орган наведени во
техничките спецификации и останатата тендерска документација, што е навремена,
која нема невообичаено ниска цена, а чија конечна цена не ги надминува средствата
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обезбедени или кои може да се дообезбедат од договорниот орган согласно со овој
закон;
„Несоодветна понуда“ е понуда која не одговара на потребите и барањата на
договорниот орган утврдени во тендерската документација без значителни промени;
„Писмено“ или „во писмена форма“ e секој израз што се состои од зборови или бројки
што можат да се прочитаат, умножат и дополнително да се соопштат, како и
информации што се пренесуваат и чуваат со помош на електронски средства, под услов
сигурноста на содржината да е обезбедена и потписот да може да се идентификува;
„Електронско средство“ е електронска опрема за обработка и чување податоци
(вклучувајќи и дигитална компресија), кои се пренесуваат, испорачуваат и примаат
преку кабелски, радио или оптички средства или преку други електромагнетни
средства;
„Електронски систем за јавни набавки (во натамошниот текст: ЕСЈН)“ е единствен
информациски систем достапен на интернет, кој се користи со цел да се овозможи
поголема ефикасност, транспарентност и економичност во областа на јавните набавки;
„Алтернативна понуда“ е понуда со која понудувачот нуди предмет на набавка кој ги
задоволува минималните барања, односно стандарди што договорниот орган ги
предвидел во тендерската документација, но на поинаков начин, со други технички
карактеристики или методи, од оние кои биле утврдени со техничката спецификација.

1.2 Договорен орган
1.2.1 Договорен орган е ЈП Градски Пазар Охрид, адреса: Булевар Туристичка бр. 79
Охрид,
лице
за
контакт
тел.
046/266
600,
електронска
адреса
jpgradskipazar@yahoo.com.

1.3 Предмет на постапката за јавна набавка
1.3.1 Предмет на постапката за јавната набавка е набавка на стоки, Потрошен
материјал - железарија.
Детален опис на предметот на набавка е даден во техничките спецификации.
1.3.2. Предметот на набавката не е делив .
1.3.3 Договорот за јавната набавка ќе биде со времетраење од една година.

1.4 Применливи прописи
1.4.1 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки („Службен
весник на Република Македонија“ бр.24/2019) и важечките подзаконски акти.
1.4.2 При подготовка на својата понуда, економските оператори треба да ги има
предвид важечките прописи од областа на даноците и другите јавни давачки,
работните односи, работните услови, заштитата при работа, заштита на личните
податоци. Сите прописи може да се најдат во соодветните изданија на Службен весник
на Република Северна Македонија. Дополнителни податоци во однос на важечките
прописи од горенаведените области, понудувачот може да добие од Управата за јавни
приходи, Царинската управа и Министерството за финансии (за даноците и другите
јавни давачки), Министерството за труд и социјална политика (за работните односи,
работните услови и заштитата при работа), Дирекцијата за заштита на личните
податоци (за заштита на личните податоци).
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1.5 Општи мерки за спречување на корупцијата
1.5.1 Договорниот орган, во постапката за јавна набавка и при извршување на
договорот, ќе ги преземе сите потребни мерки со цел навремено откривање на
корупцијата и отстранување или намалување на штетните последици од истата.

1.6 Вид на постапка за јавна набавка
1.6.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на поедноставена отворена
постапка.
1.6.2 Оваа постапка се спроведува со користење на електронски средства преку
Електронскиот систем за јавни набавки (во натамошниот текст: ЕСЈН), достапен на
следнава интернет адреса https://www.e-nabavki.gov.mk и Правилникот за начинот на
користење на електронскиот систем за јавни набавки („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 64/2019).

1.7 Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка
1.7.1 Електронска аукција
1.7.1.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со користење електронска аукција со
цел добивање нови цени коригирани надолу, односно нови вредности за одредени
елементи од понудите.
1.7.1.2 Предмет на електронската аукција ќе биде:
само цената.
1.7.1.3 Сите понудувачи во секоја фаза од аукцијата ќе имаат пристап до информациите
кои ќе им овозможат во секое време да го утврдат својот ранг.
1.7.1.4 Доколку во постапката за јавна набавка остане само една прифатлива понуда,
електронска аукција нема да се спроведе.
1.7.1.5 По завршувањето на електронската аукција, 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).

2. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.1 Достапност на тендерската документација
2.1.1 Тендерската документација е достапна на секој заинтересиран економски
оператор преку ЕСЈН во формат кој економските оператори може директно да го
користат.

2.2 Појаснување на тендерската документација
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2.2.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската
документација преку модулот „Прашања и одговори“ на ЕСЈН, најмалку шест дена пред
крајниот рок за поднесување на понудите.
2.2.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку истиот модул, без да го
открие идентитетот на економскиот оператор кој го поставил прашањето, за што
економските оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско
електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање.

2.3 Изменување и дополнување на тендерската документација
2.3.1 Договорниот орган може, по свое наоѓање или врз основа на поднесените
прашања за објаснување поднесени од страна на економските оператори, да ја измени
или да ја дополни тендерската документација, при што во најкус можен рок, но не
подоцна од четири дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите ги
прави достапни измените и дополнувањата на ист начин како што ја направил
достапна тендерската документација, по што сите економски оператори што ја презеле
ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена.
2.3.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган крајниот
рок за поднесување на понудите ќе го продолжи пропорционално на сложеноста на
измената или дополната на тендерската документација во последните шест дена пред
истекот на рокот за поднесување понуди.

3. ПОДГОТОВКА НА ПОНУДАТА
3.1 Право на учество
3.1.1 Право да достави понуда има секое заинтересирано физичко или правно лице
или група такви лица, вклучувајќи ги и сите привремени здружувања, кои на пазарот
или во постапката за јавна набавка го нудат предметот на набавка.
3.1.2 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.
3.1.3 Членовите на групата економски оператори одговараат неограничено и
солидарно пред договорниот орган за обврските преземени со понудата.
3.1.4 Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата
економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна
референца нема право на учество во постапката согласно со член 101 став 7 од законот.
3.1.5 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:
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-

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.
3.1.6 Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една
понуда.
3.1.7 Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да
бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за јавна набавка.
3.1.8 За да учествува во постапката, економскиот оператор треба да се регистрира во
ЕСЈН и да поседува квалификуван сертификат за електронски потпис согласно
прописите за електронски потпис. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со
пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН1, .
Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда сите членови на групата треба
да бидат регистрирани на Електронскиот систем за јавни набавки.

3.3 Трошоци за поднесување на понуда
3.3.1 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 јавна набавка.

3.4 Јазик на понудата
3.4.1 Понудата, документите поврзани со понудата како и целата кореспонденција е на
македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи
и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, а во текот
на евалуација на понудите, комисијата може да бара превод на македонски јазик.

3.6 Цена на понудата
3.6.1 Во цената на понудата треба да се засметани сите трошоци и попусти на вкупната
цена на понудата, без ДДВ кој се искажува посебно, во денари.

3.7 Корекција на цени
3.7.1 При реализација на договорот за јавна набавка 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.

3.8 Начин на испорака
3.8.1 Носителот на набавката е должен предметот на набавката да го испорача на
следниов начин франко ЈП Градски Пазар Охрид.

3.9 Рок на испорака

1

На почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“ се наоѓа линкот „Регистрирај се“.
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3.9.1 Носителот на набавката е должен предметот на набавка да го испорача во рок од
3 дена од денот на склучување на договорот за јавна набавка и извршена писмена
нарачка од договорниот орган за јавна набавка.

3.10 Начин на плаќање
3.10.1 Начинот на плаќање е вирмански, во рок од 60 дена од денот на испорака и
прием на фактурата во архивата на договорниот орган

3.11 Период на важност на понудата
3.11.1 Понудата треба да е со важност од 60 дена.
3.11.2 Договорниот орган може, во исклучителни случаи кои не настанале по негова
вина, да побара од понудувачите продолжување на периодот на важност на понудите.

3.12 Средства за обезбедување
3.12.1 Гаранција на понудата
3.12.1.1 Со понудата економскиот оператор доставува изјава за сериозност на
понудата.
3.12.1.2 Со изјавата економскиот оператор изјавува дека:
- нема да ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината
важност,
- ќе ја прифати исправката на аритметичките грешки од страна на комисијата,
- ќе го потпише договорот за јавна набавка согласно со условите од тендерската
документација и доставената понуда или
- ќе ја обезбеди гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на
договорот, ако договорниот орган ја предвидел во тендерската документација.

4. ПОДНЕСУВАЊЕ И ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
4.1 Поднесување на понудите
4.1.1 Понудата се поднесува во согласност со тендерската документација, со користење
на обрасците дадени во прилог.
4.1.2 Понудата е обврзувачка за целиот период на важност што го утврдил договорниот
орган.
4.1.3 Понудувачот ја доставува понудата со цена во која се засметани сите трошоци и
попусти на вкупната цена на понудата, без ДДВ кој се искажува посебно, во денари.
4.1.4 Понудувачот може да ја измени, замени или да ја повлече својата понуда пред
истекот на крајниот рок за поднесување на понудите.
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4.1.5 Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде
електронски потпишана со користење на квалификуван сертификат за електронски
потпис од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него.
Сертификатот треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање
односно крајниот рок за поднесување на понудите.
4.1.6 Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог
се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното
лице.
Напомена: Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се
содржани во прирачникот „Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за
економски оператори и договорни органи“ објавен на почетната страна на ЕСЈН во
делот „Документи“.
4.1.7 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. Оваа
документација се доставува во запечатен внатрешен плик на кој се наведува полниот
назив и адреса на економскиот оператор. Така запечатениот внатрешен плик се
затвора во надворешен плик кој:
- е 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.
4.1.8 Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во точка 3.11.1 од
тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

4.2. Краен рок за поднесување на понудите
4.2.1 Краен рок за доставување на понудите е 13.10.2021, до 12 часот.
4.2.2 Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН на следнава веб адреса: https://www.enabavki.gov.mk.
4.2.3 По истекот на крајниот рок за поднесување на понудите истите нема да може да
се поднесат преку ЕСЈН.

4.3. Елементи на понудата
4.3.1 Понудата треба да е составена од следниве елементи:
- Образец на понуда (Прилог 1),
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 2),
- Изјава за докажување способност (Прилог 3) или документи за докажување на
способност,
- Доказ за регистрирана дејност (ДРД образец)..

4.4 Подизведување
4.4.1 Понудувачот може дел од договорот за јавна набавка да додели на подизведувач.
Доколку понудувачот користи подизведувач при извршувањето на договорот за јавна
набавка, во понудата:
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ги наведува сите подизведувачи, како и секој дел од договорот за кој има
намера да го додели на подизведувачи;
доставува контакт податоци за законските застапници на предложените
подизведувачи;
доставува документација за утврдување способност на предложените
подизведувачи и
доставува барање од подизведувачот за директно плаќање, доколку
подизведувачот го бара тоа.

4.5 Отворање на понудите
4.5.1 Отворањето на понудите е јавно, а ќе се изврши во време определено во
тендерската документација како краен рок за поднесување на понудите, на следнава
локација ЈП Градски Пазар Охрид, Булевар Туристичка бр. 79 Охрид
4.5.2 Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на
понудите, при што овластениот преставник треба на комисијата да ѝ предаде писмено
овластување од понудувачот, доколку сака да даде забелешки на постапката на јавно
отворање.
4.5.3 Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е
пристигната и само една понуда.

5. ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ
5.1 Утврдување способност
5.1.1 Во постапката за јавна набавка ќе може да учествуваат економски оператори за
кои, договорниот орган преку придружната документација утврдува:
- дека не постојат причини за исклучување од постапката,
- дека се исполнети условите за квалитативен избор, и тоа:
а) способност за вршење професионална дејност;
б) економска и финансиска состојба и
в) техничка и професионална способност.
5.1.2 Економскиот оператор во прилог на понудата доставува изјава за докажување на
способноста или документи за утврдување способност.
5.1.3 Доколку економскиот оператор во прилог на понудата доставува изјава за
докажување на способноста, истата треба да биде изработена на образецот даден во
Прилог 3 од тендерската документација и да биде електронски потпишана со
користење на квалификуван сертификат за електронски потпис од одговорното лице на
економскиот оператор или лице овластено од него.
5.1.4 Пред донесување на одлуката за избор на најповолна понуда, економскиот
оператор чија понуда е оценета за најповолна е должен да ги достави документите за
утврдување способност, доколку не ги доставил со понудата.
5.1.5 Договорниот орган ги прифаќа документите за утврдување на способност од
точка 5.1.4 на овој член кои се издадени и по крајниот рок за поднесување на
понудите.
5.1.6 Придружната документација се поднесува во скенирана електронска форма.

5.2 Причини за исклучување од постапката
10

5.2.1 Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за јавна набавка економскиот
оператор:
1) доколку утврди дека на економскиот оператор или на лицето кое е член на
управниот или на надзорниот орган на тој економски оператор или кое има
овластувања за застапување или донесување одлуки или надзор врз него, во
последните пет години му е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично
дело кое има елементи од кривичните дела учество во злосторничко здружување,
корупција, затајување даноци и придонеси, тероризам или казнени дела поврзани со
терористички активности, перење пари и финансирање тероризам и злоупотреба на
детскиот труд и трговија со луѓе, утврдени во Кривичниот законик.
2) кој има неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако му
е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки
во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;
3) кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;
4) на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен
повик, доделување договори за јавна набавка и договори за јавно приватно
партнерство;
5) на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за
вршење на одделна дејност;
6) на кој му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија,
дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност или
7) кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги бара
договорниот орган.
5.2.2 Договорниот орган го исклучува економскиот оператор од постапката за јавна
набавка доколку до крајниот рок за поднесување на понудите или пријавите за учество
е на листата на издадени негативни референци.
5.2.3 Договорниот орган ќе го исклучи економскиот оператор од постапката за јавна
набавка во случаите доколку:
a) договорниот орган оправдано заклучи дека економскиот оператор со други
економски оператори постигнал договор чија цел или последица е нарушување на
конкуренцијата. Се смета дека заклучокот на договорниот орган од оваа точка е
оправдан доколку Комисијата за заштита на конкуренцијата, врз основа на пријава на
договорниот орган, во рок од 15 дена го извести договорниот орган дека ќе поведе
прекршочна постапка;
б) економскиот оператор покажал значителни или постојани недостатоци во
исполнувањето клучни обврски во претходни договори за јавни набавки или претходни
договори за концесии и јавно приватни партнерства склучени со договорниот орган,
што резултирало со еднострано раскинување на договорот, барање оштета или
преземање други слични санкции од страна на договорниот орган;
в) економскиот оператор незаконски влијае врз одлуката на договорниот орган
или да добие доверливи информации со кои би можел да стекне незаконска предност
во постапката за јавна набавка.
5.2.4 За докажување дека не постојат услови за исклучување од постапката,
економскиот оператор ги доставува следниве документи:
- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години на економскиот
оператор или на лицето кое е член на управниот или на надзорниот орган на тој
економски оператор или кое има овластувања за застапување или донесување
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одлуки или надзор врз него, во последните пет години не му е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело кое има елементи од
кривичните дела учество во злосторничко здружување, корупција, затајување
даноци и придонеси, тероризам или казнени дела поврзани со терористички
активности, перење пари и финансирање тероризам и злоупотреба на детскиот
труд и трговија со луѓе, утврдени во Кривичниот законик;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен
орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган или
единствен документ за докажување на способноста;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган или
единствен документ за докажување на способноста;
- 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 или единствен документ за докажување на способноста;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица
дека не му е изречена споредна казна привремена забрана за вршење на
одделна дејност или единствен документ за докажување на способноста;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица
дека не му е изречена споредна казна трајна забрана за вршење на одделна
дејност или единствен документ за докажување на способноста;
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност или единствен
документ за докажување на способноста и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција привремена забрана за вршење одделна дејност или единствен документ за
докажување на способноста.
5.2.5 Изјавата од алинеја 1 од потточка 5.2.4 ја изготвува самиот економски оператор
во електронска форма и ја потпишува со квалификуван сертификат за електронски
потпис и истата не треба да биде заверена од надлежен орган.
5.2.6 Потврдите од потточка 5.2.4 ги издаваат надлежни органи во земјата каде е
регистриран економскиот оператор. Ако земјата во која е регистриран економскиот
оператор не ги издава овие документи или ако тие не ги опфаќаат сите горенаведени
случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.
5.2.7 Документите од потточка 5.2.4 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци
сметано од крајниот рок за поднесување на понудите наназад.

5.3 Услови за квалитативен избор
5.3.1 Способност за вршење на професионална дејност
5.3.1.1 Право на учество во постапката има секој економски оператор кој е регистриран
како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на
набавка или припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите
на земјата каде што е регистриран.
5.3.1.3 За да ја докаже способноста за вршење професионална дејност, економскиот
оператор треба да достави:
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– Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или
правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека
припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата
каде што е регистриран.

5.6 Критериум за избор на најповолна понуда
5.6.1. Договорниот орган како критериум за избор на најповолна понуда ќе ја користи
економски најповолната понуда врз основа на:
- цената
5.6.2. За најповолна понуда ќе биде избрана понудата која има најниска понудена
цена.

5.7 Евалуацијата на понудите
5.7.1. Кај поедноставената отворена постапка, комисијата, најпрво ја проверува
комплетноста и валидноста на способноста за вршење на професионална дејност на
понудувачот. Истовремено, согласно со член 101 став 13 од законот, на ЕСЈН ја
проверува листата на издадени негативни референци.
5.7.2. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за
утврдување на способноста на понудувачот и при евалуација на понудата, комисијата
може да побара понудувачите да ги појаснат или дополнат документите, доколку не
станува збор за значителни отстапувања од бараната документација, внимавајќи со
бараното појаснување или дополнување да не создава предност во корист на одреден
економски оператор.
5.7.3 Бараното објаснување понудувачот го доставува преку ЕСЈН во рок кој го
определила комисијата.
5.7.4. Комисијата не смее да бара, ниту да дозволува никакви промени во
финансиската и техничката понуда, освен исправката на аритметички грешки.
5.7.5. Комисијата во примерен рок може да побара од понудувачот, а со цел за
објаснување на понудата, превод на делот од понудата кој е во врска со техничката
документација за кој во тендерската документација дозволил истата да биде
изработена на странски јазик.
5.7.6. Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со критериумите наведени во
тендерската документација.
5.7.7. По извршената евалуација, комисијата ќе пристапи кон рангирање на понудите и
изготвување предлог за избор на најповолна понуда.

5.8 Заштита на податоци
5.8.1. Договорниот орган нема да открива информации доставени од страна на
економскиот оператор кои се означени како деловна тајна или утврдени како
класифицирана информација.
5.8.2 Економскиот оператор може, врз основа на закон, друг пропис или општ правен
акт да означи одредени податоци за деловна тајна или за класифицирани, вклучувајќи
ги техничките или трговските тајни содржани во понудата или пријавата за учество, под
услов да го наведе правниот основ врз основа на кој истите се означени за тајни или за
класифицирани.

13

5.8.3 Економскиот оператор не смее да ги означи за деловна тајна или за
класифицирана информација: цената на понудата, трошоците на животниот век,
спецификациите на понудените стоки, услуги или работи, количините, податоците во
врска со критериумите за избор на најповолна понуда, јавните исправи, извадоците од
јавни регистри и другите податоци кои согласно со посебните прописи мора јавно да се
објавуваат или не смее да се означат како деловни тајни или како класифицирани
информации.

5.9 Исправка на аритметички грешки
5.9.1 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.
5.9.2 Во случај на несовпаѓање помеѓу цената внесена на ЕСЈН и цената внесена во
образецот на понудата, за валидна се смета цената внесена во образецот на понуда. Во
овој случај комисијата ќе ја измени цената внесена на ЕСЈН.

5.10 Поништување на постапката
5.10. 1. Договорниот орган може да ја поништи постапката за јавна набавка, за што
носи одлука за поништување на постапката ако:
- бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден за постапките
за јавна набавка согласно со овој закон,
- не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда,
- настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган,
- понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за јавна
набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот,
- оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или
недостатоци,
- добие инструкции од Бирото да ја поништи постапката во управна контрола или
поради технички проблем на ЕСЈН кој не може да се надмине на поинаков
начин, или
- поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на
договорниот орган.
5.10.2. Договорниот орган ги известува сите учесници во постапката за јавна набавка
преку ЕСЈН, најдоцна во рок од три дена од денот на поништувањето, во врска со
престанокот на обврските на учесниците што произлегуваат од поднесувањето на
понудите и за причините за поништување на постапката.

6. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
6.1 Доделување на договорот за јавна набавка
6.1.1 Договорниот орган ќе ја донесе одлука за избор или за поништување на
постапката во рок кој не е подолг од рокот за поднесување на понудите, сметајќи од
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денот определен како краен рок за поднесување на понудите, а не сметајќи ги
деновите во кои договорниот орган чека преземање одредено дејствие од друг
субјект.
6.1.2 Договорниот орган го склучува договорот за јавна набавка со понудувачот чија
понуда е избрана за најповолна врз основа на техничката и на финансиската понуда во
рок од 30 дена од денот на конечноста на одлуката за избор, но не подоцна од
периодот на важност на понудата.
6.1.3 Ако избраниот понудувач се откаже од склучување на договорот или дојде до
раскинување заради негово ненавремено или неквалитетно извршување, договорниот
орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач, ако цената не е
повисока од 5% во однос на првично избраната понуда.

6.2 Известување за доделување на договорот за јавна набавка
6.2.1 Договорниот орган ќе ги извести понудувачите за одлуките во врска со утврдената
способност, извршениот избор на најповолна понуда, склучувањето на рамковната
спогодба или поништувањето на постапката за јавна набавка. Известувањето се
доставува во рок од три дена од денот на донесувањето на соодветната одлука.
6.2.2 Во прилог на известувањето ќе се достави и примерок од соодветната одлука, а
истото ќе се испрати преку ЕСЈН.
6.2.3 По доставување на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување
на постапката, а до истекот на рокот за вложување жалба, економските оператори што
учествувале во постапката имаат право на увид во целокупната документација од
постапката, вклучувајќи ги доставените понуди или пријави за учество, освен оние
документи што се означени како деловна тајна.

6.3 Склучување на договорот
6.3.1 Договорните страни го склучуваат договорот за јавна набавка во писмена форма
во рамки на рокот на важност на најповолната понуда, но не подоцна од 30 дена од
денот на конечноста на одлуката за избор.
6.3.2 Договорот за јавна набавка или рамковната спогодба се склучува согласно со
условите утврдени во тендерската документација и понудата.

6.4. Извршување на договорот
6.4.1 Договорните страни го извршуваат договорот за јавна набавка согласно со
условите утврдени во тендерската документација и избраната најповолна понуда.
6.4.2 Договорниот орган ќе врши контрола дали извршувањето на договорот за јавна
набавка е во согласност со условите од договорот.
6.4.3 При извршувањето на договорот договорните страни покрај одредбите од
Законот за јавните набавки, соодветно ќе ги применат одредбите од законот што ги
уредува облигационите односи и материјалните прописи со кои се уредува предметот
на набавка.
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7. ПРАВО НА ЖАЛБА И ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЈАВНА НАБАВКА
7.1 Право на жалба
7.1.1 Секој економски оператор кој има правен интерес за добивање на договорот за
јавна набавка или рамковната спогодба 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 јавна набавка.
7.1.2. Жалбата се изјавува до Државната комисија во електронска форма, а се
доставува истовремено до Државната комисија и договорниот орган преку ЕСЈН.
7.1.3. Кај поедноставената отворена постапка, жалба се изјавува во рок од пет дена, од
денот на:
1. објавување на огласот за јавна набавка, во однос на содржината на огласот или
тендерската документација;
2. објавување на известувањето за измени и дополнителни информации, во
однос на содржината на измените и дополнителните информации;
3. отворање на понудите, во однос на пропуштањето на договорниот орган
соодветно да одговори на навремените прашања или барања за појаснување
или измени на тендерската документација или
4. прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување, во
однос на постапката на евалуација и избор на најповолна понуда, или за
причините за поништување на постапката.
7.1.4 Жалителот кој пропуштил да изјави жалба во однос на основите од потточка 7.1.3
од 1, 2, 3 и 4, нема право на жалба во подоцнежната фаза на постапката за истиот
правен основ.

7.2 Завршување на постапката за јавна набавка
7.2.1. Постапката за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за
избор или за поништување на постапката.
7.2.3 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ќе ги врати мострите,
урнеците и документите за кои во оваа тендерска документација е предвидено дека ќе
се вратат на понудувачите.

8. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Задолжителните одредби од договорот ќе бидат предмет на договорот, вкупна
вредност на договорот, начин на плаќање, начин на испорака, гарантен период,
одредби за раскинување на договорот, одредби за надлежност во случај на спор и сл.
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9. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификација бр. 5 – Потрошен материјал - железарија 2021 год.

1

2

3

Р.бр.

Производ

Ед.
мерка

1.
2.
3.
4.
5.

ЖИЦА ОГРАДНА 2 м, висина,
пластифицирана
ЖИЦА ОГРАДНА 1м, висина,
пластифицирана
ЖИЦА ОГРАДНА 1,5м, висина,
пластифицирана
Бодликава оградна жица

Количина

м2

2000

м2

2000

м2

500

кг

100

л

5

л

100

6.

Течност за чистење на корозија од метални
површини , 1/1 л
БОЈА ЗА ПАТИШТА АСВАЛТ.

7.

БРАВА 4 см за метална врата

парче

10

8.

БРАВА 6.5 см за дрвена врата

парче

10

9.

БРАВА 2.5 см СО ЈАЗИК за метална врата

парче

5

10.

УТИКАЧ ГУМИРАН М/Ж, машко /женски

парче

3

11.

Спирална бургија СДС ф14х300 мм, за хилта,
за бетон
Спирална бургија СДС ф 18х350 мм, за хилта,
за бетон
Спирална бургија СДС ф 12х110 мм, за хилта,
за бетон
Спирална бургија СДС ф 10х110 мм, за хилта,
за бетон
Спирална бургија СДС ф 8х110 мм , за хилта,
за бетон .
Спирална бургија СДС ф 6х110 мм , за хилта,
за бетон
Ф6 Спирална бургија за метал по DIN 338 HSS
G , или еквивалентно

парче

5

парче

5

парче

5

парче

5

парче

5

парче

5

парче

10

18.

Ф8 Спирална бургија за метал по DIN 338 HSS
G, или еквивалентно

парче

10

19.

Ф10 Спирална бургија за метал по DIN 338
HSS G, или еквивалентно

парче

10

12.
13.
14.
15.
16.
17.

17

20.

Ф12 Спирална бургија за метал по DIN 338
HSS G, или еквивалентно

парче

5

21.

парче

5

22.

Ф14 Спирална бургија за метал по DIN 338
HSS G, или еквивалентно
ЦИЛИНДАР 30х35, за метални врати

парче

5

23.

ЦИЛИНДАР 31х31, за метални врати

парче

5

24.

ЦРЕВО РЕБРАСТО Ф 20 , за кабел

м

50

25.

Црево за полевање ½ "

м

100

26.

Црево за полевање ¾ "

м

100

27.

ЦРЕВО НМ 3/8 " 40 см, за казанче панцир
метално
ЦРЕВО РЕБРАСТО Ф 20 , за кабел

парче

3

м

50

парче

2

30.

Котур за кабел, комплет со продолжен кабел
(20 м, 3х1,5 мм)
Течност за отстранување на боја 1/0,75 л

л

5

31.

Четка за фарбање 3 см

парче

5

32.

Четка за фарбање 6 см

парче

20

33.

Четка за фарбање 8 см

парче

10

34.

Лепак за дрво мин 1/1 кг

кг

2

35.

УЉЕН РАЗРЕДУВАЧ мин 1/1 л

литар

50

36.

Нитро разредувач мин 1/1 л

литар

50

37.

Мрсна боја за метал мин 1/0.75 л,

парче

230

38.

ЕЛЕКТРОДА за ел. заварување ф2.5 мм

кг

200

39.

ЕЛЕКТРОДА за ел. заварување ф3.2 мм

кг

10

40.

ФАСОНКА обична Е 27, или еквивалентно

парче

5

41.

Основен премаз за заштита на дрво 1/0,9 мл

литар

40

42.

ХОЛ ШТРАФ 5х50 мм, за дрво

парче

500

43.

ХОЛ ШТРАФ 6х120 мм, за дрво

парче

200

44.

ХОЛ ШТРАФ 3,5х40 мм, за дрво

парче

500

45.

ХОЛ ШТРАФ 6х100 мм , за дрво

парче

200

46.

ХОЛ ШТРАФ 5х60 мм, за дрво

парче

500

47.

ХОЛ ШТРАФ 6х50 мм, за дрво

парче

400

48.

ИЗОЛИРБАН мин 19ммх10м

парче

49.

КАБЕЛ 3х1.5 NYM-J

м

100

50.

КАБЕЛ 3х2.5 NYM-J

м

100

51.

КАТАНЕЦ 32 мм

парче

20

52.

КАТАНЕЦ 38 мм

парче

20

53.

КАТАНЕЦ 50 мм

парче

20

54.

КОФА МЕТАЛНА од 10-12 л

парче

2

55.

КОФА ПЛАСТИЧНА Од 10-12 л

парче

5

56.

КОНЕЦ ЗА ТРИМЕР ф2,4 мм

парче

5

57.

КОНЕЦ ЗА ТРИМЕР ф2,7 мм

парче

5

28.
29.

5

18

58.

КРЕП ТРАКА мин 19ммх50м

парче

10

59.

КВАКИ ЗА МЕТАЛНА ВРАТА

парче

5

60.

МАШИНСКА ЗАВРТКА 10х60 мм

парче

40

61.

МАШИНСКА ЗАВРТКА 12х80 мм

парче

40

62.

МАШИНСКА ЗАВРТКА 8х50 мм

парче

50

63.

МАШИНСКА ЗАВРТКА 6х60 мм

парче

50

64.

парче

3

65.

МОНТАЖЕН КИТ БИЗОН 310 мл, или
еквивалент
МРЕЖА ЗЕЛЕНА пластична 90% 1х100 м

кг

50

66.

Навртка (мутер) М 10 мм

парче

1000

67.

Навртка (мутер) М 8 мм

парче

1000

68.

Навртка (мутер) М 6 мм

парче

1000

69.

НАЈЛОН БЕЛ ширина мин 4м

70.

кг

20

ШАРКА ПАФТА 9 см метал

парче

30

71.

Спреј за подмачкување и чистење 1/ 100 мл

парче

72.

ОСНОВНА БОЈА. Мах 1/1 л

л

100

73.

м

20

74.

Брусна хартија 80 - 100 гранулација ,
широчина мин 10 см
ПОП НИТНА 4х10 мм

парче

300

75.

ПРЕКИНУВАЧ ОБИЧЕН ЗА ЕЛ. ОСВЕТЛУВАЊЕ

парче

3

76.

ПРЕКИНУВАЧ СЕРИСКИ ЗА ЕЛ. ОСВЕТЛУВАЊЕ

парче

3

77.

РЕФЛЕКТОР БЕЗ СЕНЗОР 150 w

парче

2

78.

Пластични СТЕГИ 2,5х150 мм (шпагети)

парче

500

79.

САМОРЕЗЕН ШТРАФ 3Х30 ММ

парче

1000

80.

САМОРЕЗЕН ШТРАФ 4Х30 ММ

парче

1000

81.

САМОРЕЗЕН ШТРАФ 5Х30 ММ

парче

82.

парче

1000
10

парче

10

84.

СИЈАЛИЦА ЛЕД 20 W , 6000K, 220 В, Е 27, или
еквивалентно
Светилка ЛЕД 40 W, 6000K, 220 v, форма
квадрат, или еквивалентно
СЛАВИНА 3/4 " , еднорачна

парче

1

85.

СЛАВИНА 1/2 " , еднорачна

парче

3

86.

Скалпер со рачка

парче

2

87.

СИНЏИР 5 ММ ЧЕЛИЧЕН

м

50

88.

СИНЏИР 6 ММ ЧЕЛИЧЕН

м

50

89.

Јаже ф2 мм

м

200

90.

Јаже ф4 мм

м

200

91.

Јаже ф8 мм

м

100

92.

Челична сајла ф1 мм

м

100

93.

Челична сајла ф3 мм

м

50

94.

Челична сајла ф5 мм

95.

Колца за лизгачка врата

83.

3

м

30

парче

10

19

96.

парче

5

97.

Полиуретанска пена за термоизолација 1/
750 ml
ТИПЛА 6х30 мм

парче

50

98.

ТИПЛА 8х50 мм

парче

50

99.

ТОРБАН ШТРАФ 8х60 мм за мебел

парче

1200

100.

ТОРБАН ШТРАФ 6х60 мм за мебел

парче

1200

101.

БУРГИЈА 5 mm, за бетон

парче

5

102.

БУРГИЈА 6 mm, за бетон

парче

5

103.

БУРГИЈА 10 mm, за бетон

парче

5

104.

БУРГИЈА 12 mm, за бетон

парче

5

105.

БУРГИЈА 8 mm, за бетон

парче

5

106.

ШАЈКИ должина 50 - 100 мм

кг

10

107.

ШАЈКИ ЧЕЛИЧНИ мин 30 мм

парче

100

108.

ШЕЛНИ СО ШАЈЧЕ 12 мм

парче

100

109.

ШТРАФ ТИПЛА 6х40 мм

парче

100

110.

ШТРАФ ТУРБО 7,5х112 мм, бетон

парче

100

111.

парче

3

парче

3

113.

ЧЕЛИЧНА ЧЕТКА мин 4х15 см, за рачно
четкање
Челична четка мин ф 6 см, за прицврстување
на електр. дупчалка
Стеги столарски 12 см х 100 см

парче

2

114.

Стеги столарски 12 см х 60 см

парче

2

115.

Менгеме за на работна маса (големина 8)

парче

1

116.

Електрично тоцило 350W

парче

1

112.

20

Прилог 1 – Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на огласот број ____________ објавен од страна на ЈП Градски Пазар Охрид, за набавка
на Потрошен материјал - железарија, со спроведување на поедноставена отворена постапка,
и 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. Матичен број: ____________________________________________________________
Дел II – Техничка понуда
II.1.Согласни сме да ги понудиме сите стоки дефинирани во дадената спецификација
II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.
Дел III – Финансиска понуда
III.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, кој е
искажан посебно, изнесува:
___________________________________ден. (без ДДВ),
Вкупно ДДВ ________________________ден.

21

Листа на цени

Спецификација бр. 5 –Потрошен материјал – железарија 2021 год.
1

2

3

4

5

6

7

Р.бр.

Производ

Ед.
Мерка

Количина

Единечна
цена без
ДДВ

Вкупна
цена без
ДДВ
(4х5)

ДДВ

1.
2.
3.
4.
5.

ЖИЦА ОГРАДНА 2 м, висина,
пластифицирана
ЖИЦА ОГРАДНА 1м, висина,
пластифицирана
ЖИЦА ОГРАДНА 1,5м, висина,
пластифицирана
Бодликава оградна жица

м2

2000

м2

2000

м2

500

кг

100

л

5

л

100

6.

Течност за чистење на корозија од метални
површини , 1/1 л
БОЈА ЗА ПАТИШТА АСВАЛТ.

7.

БРАВА 4 см за метална врата

парче

10

8.

БРАВА 6.5 см за дрвена врата

парче

10

9.

БРАВА 2.5 см СО ЈАЗИК за метална врата

парче

5

10.

УТИКАЧ ГУМИРАН М/Ж, машко /женски

парче

3

11.

Спирална бургија СДС ф14х300 мм, за хилта,
за бетон
Спирална бургија СДС ф 18х350 мм, за хилта,
за бетон
Спирална бургија СДС ф 12х110 мм, за хилта,
за бетон
Спирална бургија СДС ф 10х110 мм, за хилта,
за бетон
Спирална бургија СДС ф 8х110 мм , за хилта,
за бетон .
Спирална бургија СДС ф 6х110 мм , за хилта,
за бетон
Ф6 Спирална бургија за метал по DIN 338 HSS
G , или еквивалентно

парче

5

парче

5

парче

5

парче

5

парче

5

парче

5

парче

10

18.

Ф8 Спирална бургија за метал по DIN 338 HSS
G, или еквивалентно

парче

10

19.

Ф10 Спирална бургија за метал по DIN 338
HSS G, или еквивалентно

парче

10

20.

Ф12 Спирална бургија за метал по DIN 338
HSS G, или еквивалентно

парче

5

12.
13.
14.
15.
16.
17.

22

21.

парче

5

22.

Ф14 Спирална бургија за метал по DIN 338
HSS G, или еквивалентно
ЦИЛИНДАР 30х35, за метални врати

парче

5

23.

ЦИЛИНДАР 31х31, за метални врати

парче

5

24.

ЦРЕВО РЕБРАСТО Ф 20 , за кабел

м

50

25.

Црево за полевање ½ "

м

100

26.

Црево за полевање ¾ "

м

100

27.

ЦРЕВО НМ 3/8 " 40 см, за казанче панцир
метално
ЦРЕВО РЕБРАСТО Ф 20 , за кабел

парче

3

м

50

парче

2

30.

Котур за кабел, комплет со продолжен кабел
(20 м, 3х1,5 мм)
Течност за отстранување на боја 1/0,75 л

л

5

31.

Четка за фарбање 3 см

парче

5

32.

Четка за фарбање 6 см

парче

20

33.

Четка за фарбање 8 см

парче

10

34.

Лепак за дрво мин 1/1 кг

кг

2

35.

УЉЕН РАЗРЕДУВАЧ мин 1/1 л

литар

50

36.

Нитро разредувач мин 1/1 л

литар

50

37.

Мрсна боја за метал мин 1/0.75 л,

парче

230

38.

ЕЛЕКТРОДА за ел. заварување ф2.5 мм

кг

200

39.

ЕЛЕКТРОДА за ел. заварување ф3.2 мм

кг

10

40.

ФАСОНКА обична Е 27, или еквивалентно

парче

5

41.

Основен премаз за заштита на дрво 1/0,9 мл

литар

40

42.

ХОЛ ШТРАФ 5х50 мм, за дрво

парче

500

43.

ХОЛ ШТРАФ 6х120 мм, за дрво

парче

200

44.

ХОЛ ШТРАФ 3,5х40 мм, за дрво

парче

500

45.

ХОЛ ШТРАФ 6х100 мм , за дрво

парче

200

46.

ХОЛ ШТРАФ 5х60 мм, за дрво

парче

500

47.

ХОЛ ШТРАФ 6х50 мм, за дрво

парче

400

48.

ИЗОЛИРБАН мин 19ммх10м

парче

5

49.

КАБЕЛ 3х1.5 NYM-J

м

100

50.

КАБЕЛ 3х2.5 NYM-J

м

100

51.

КАТАНЕЦ 32 мм

парче

20

52.

КАТАНЕЦ 38 мм

парче

20

53.

КАТАНЕЦ 50 мм

парче

20

54.

КОФА МЕТАЛНА од 10-12 л

парче

2

55.

КОФА ПЛАСТИЧНА Од 10-12 л

парче

5

56.

КОНЕЦ ЗА ТРИМЕР ф2,4 мм

парче

5

57.

КОНЕЦ ЗА ТРИМЕР ф2,7 мм

парче

5

58.

КРЕП ТРАКА мин 19ммх50м

парче

10

59.

КВАКИ ЗА МЕТАЛНА ВРАТА

парче

5

28.
29.

23

60.

МАШИНСКА ЗАВРТКА 10х60 мм

парче

40

61.

МАШИНСКА ЗАВРТКА 12х80 мм

парче

40

62.

МАШИНСКА ЗАВРТКА 8х50 мм

парче

50

63.

МАШИНСКА ЗАВРТКА 6х60 мм

парче

50

64.

парче

3

65.

МОНТАЖЕН КИТ БИЗОН 310 мл, или
еквивалент
МРЕЖА ЗЕЛЕНА пластична 90% 1х100 м

66.

Навртка (мутер) М 10 мм

парче

1000

67.

Навртка (мутер) М 8 мм

парче

1000

68.

Навртка (мутер) М 6 мм

парче

1000

69.

НАЈЛОН БЕЛ ширина мин 4м

кг

20

70.

ШАРКА ПАФТА 9 см метал

парче

30

71.

Спреј за подмачкување и чистење 1/ 100 мл

парче

3

72.

ОСНОВНА БОЈА. Мах 1/1 л

л

100

73.

м

20

74.

Брусна хартија 80 - 100 гранулација ,
широчина мин 10 см
ПОП НИТНА 4х10 мм

парче

300

75.

ПРЕКИНУВАЧ ОБИЧЕН ЗА ЕЛ. ОСВЕТЛУВАЊЕ

парче

3

76.

ПРЕКИНУВАЧ СЕРИСКИ ЗА ЕЛ. ОСВЕТЛУВАЊЕ

парче

3

77.

РЕФЛЕКТОР БЕЗ СЕНЗОР 150 w

парче

2

78.

Пластични СТЕГИ 2,5х150 мм (шпагети)

парче

500

79.

САМОРЕЗЕН ШТРАФ 3Х30 ММ

парче

1000

80.

САМОРЕЗЕН ШТРАФ 4Х30 ММ

парче

1000

81.

САМОРЕЗЕН ШТРАФ 5Х30 ММ

парче

82.

парче

1000
10

парче

10

84.

СИЈАЛИЦА ЛЕД 20 W , 6000K, 220 В, Е 27, или
еквивалентно
Светилка ЛЕД 40 W, 6000K, 220 v, форма
квадрат, или еквивалентно
СЛАВИНА 3/4 " , еднорачна

парче

1

85.

СЛАВИНА 1/2 " , еднорачна

парче

3

86.

Скалпер со рачка

парче

2

87.

СИНЏИР 5 ММ ЧЕЛИЧЕН

м

50

88.

СИНЏИР 6 ММ ЧЕЛИЧЕН

м

50

89.

Јаже ф2 мм

м

200

90.

Јаже ф4 мм

м

200

91.

Јаже ф8 мм

м

100

92.

Челична сајла ф1 мм

м

100

93.

Челична сајла ф3 мм

м

50

94.

Челична сајла ф5 мм

м

30

95.

Колца за лизгачка врата

парче

10

96.

Полиуретанска пена за термоизолација 1/
750 ml
ТИПЛА 6х30 мм

парче

5

парче

50

83.

97.

кг

50

24

98.

ТИПЛА 8х50 мм

парче

50

99.

ТОРБАН ШТРАФ 8х60 мм за мебел

парче

1200

100.

ТОРБАН ШТРАФ 6х60 мм за мебел

парче

1200

101.

БУРГИЈА 5 mm, за бетон

парче

5

102.

БУРГИЈА 6 mm, за бетон

парче

5

103.

БУРГИЈА 10 mm, за бетон

парче

5

104.

БУРГИЈА 12 mm, за бетон

парче

5

105.

БУРГИЈА 8 mm, за бетон

парче

5

106.

ШАЈКИ должина 50 - 100 мм

кг

10

107.

ШАЈКИ ЧЕЛИЧНИ мин 30 мм

парче

100

108.

ШЕЛНИ СО ШАЈЧЕ 12 мм

парче

100

109.

ШТРАФ ТИПЛА 6х40 мм

парче

100

110.

ШТРАФ ТУРБО 7,5х112 мм, бетон

парче

100

111.

парче

3

парче

3

113.

ЧЕЛИЧНА ЧЕТКА мин 4х15 см, за рачно
четкање
Челична четка мин ф 6 см, за прицврстување
на електр. дупчалка
Стеги столарски 12 см х 100 см

парче

2

114.

Стеги столарски 12 см х 60 см

парче

2

115.

Менгеме за на работна маса (големина 8)

парче

1

116.

Електрично тоцило 350W

парче

1

112.

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)

*Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице
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Прилог 2 – Изјава за сериозност на понудата

И З Ј А В А

Јас, долупотпишаниот ________________________________________________________________,
[име и презиме]
врз основа на член 101 став 4 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на
понудувачот: _________________________________________________________________,
[се наведува назив на економскиот оператор]
изјавувам дека нема да ги преземам дејствијата од став 6 на член 101 од Законот за јавните
набавки во постапката која се спроведува по огласот за доделување на договор за јавна набавка
број ___________ за набавка на Потрошен материјал – железарија, објавен од страна на ЈП
Градски Пазар Охрид и дека понудата е 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, што ќе доведе до издавање на негативна референца од страна на договорниот орган
против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава согласно со
член 101 став 7 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

___________________________

Одговорно лице*

___________________________
(потпис)

* Изјавата се потпишува електронски со користење на квалификуван сертификат за електронски
потпис чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.
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Прилог 3 – Изјава за докажување на способноста

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека за
___________________________________________________________________________
[се наведува назив на економскиот оператор]
не постојат причини за исклучување од постапката, како и дека во целост ги исполнува бараните
услови за утврдување на способноста наведени во тендерската документација за
поедноставената отворена постапка за набавка на Потрошен материјал – железарија, која се
спроведува по оглас бр. _____________ објавен од страна на ЈП Градски Пазар Охрид.
Истовремено изјавувам дека ги имам на располагање сите потребни документи за
докажување на исполнувањето на бараните услови, кои ќе му бидат доставени на договорниот
орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум
___________________________

Одговорно лице
___________________________
(потпис) *

*Изјавата се потпишува електронски со користење на квалификуван сертификат за електронски
потпис чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.
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ЈП Градски Пазар Охрид
Бр. 05-515/1
21.09.2021 год.
Врз основа на член 28 од Статутот на ЈП Градски Пазар Охрид а во врска со член 77 од Законот за јавни
набавки (Службен весник на Р. Македонија бр. 24/19), согласно Годишниот план за јавни набавки за 2021 год.,
донесувам:
ОДЛУКА
За јавна набавка
1.За потребите на ЈП Градски Пазар Охрид, да се изврши доделување на договор за јавна набавка на
стоки.
2.Предмет на набавката е набавка на Потрошен материјал - железарија, предвидени во Годишниот
план за јавни набавки на јавното претпријатие за 2021 год. (арх. Бр. 01-65/1 од 29.01.2021 год.).
3.Набавката од точка 2, потребна е за потребите на јавното претпријатие, за одделението за стручни
(технички) работи и услуги.
4.За целосна реализација на потребната набавка од точка 2 од оваа Одлука, да се обезбедат средства во
вкупен износ од 800.000,оо ден., без вклучен ДДВ или 944.000,оо ден., со вклучен ДДВ од 18%. Предметот на
договорот не е делив, како што е дефинирано во техничката спецификација.
5.Финансирањето на нaбавката ќе се изврши од сопствени средства на договорниот орган согласно
Годишниот план за јавни набавки за 2021 год.
6.Договорот за јавна набавкада се додели со спроведување на поедноставена отворена постапка во ЕСЈН
согласно член 49 од Законот за јавна набавка.
7.Постапката да се спроведе со користење на електронски средства преку ЕСЈН.
8.Во постапката да се спроведе електронска аукција.
9.За спроведување на јавната набавка се формира комисија за јавна набавка при договорниот орган, во
состав:
- Александар Чингоски
претседател
- Соња Недеска
член
- Костадинка Трајаноска
член
и нивни заменици:
- Сашо Локоски
заменик претседател
- Марија Завојчевска
заменик член
- Игор Упарчески
заменик член
10.За спроведување на оваа постапка за доделување на договор за јавна набавка, нема да се ангажираат
надворешни лица.
11.Се задолжува комисијата за јавна набавка од точка 9 на оваа одлука, да ја спроведе истата согласно
член 79 од Законот за јавни набавки.
12.Договорниот орган ЈП Градски Пазар Охрид, по завршување на постапката ќе склучи договор за јавна
набавка со најповолниот понудувач.
13.Примерок од Одлуката за јавна набавка да се достави до комисијата за јавни набавки и потрбните
служби на договорниот орган.
14.Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ЈП Градски Пазар Охрид
Директор
Кристина Крлеска Деспотоскa

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 16802/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД
I.1.2) Адреса: БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА 79
I.1.3) Град и поштенски код: ОХРИД 6000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Александар Чингоски , адреса на е-пошта: cingo2205@yahoo.com телефон/факс:
046/266600/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од
Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Потрошен материјал - железарија
II.1.1) Објавување на проценета вредност Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈП
Градски Пазар Охрид, Булевар Туристичка 79 Охрид
II.3) Секторски договор Не
II.4) Централно тело Не
II.5) Групна набавка Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра

Опис
Градежни конструкции и материјали; помошни производи за градежништво (освен електрични
44000000-0
апарати)
31000000-6Електрични машини, апарати, опрема и потрошен материјал; осветлување

II.9) Делива набавка Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за сериозност: Да
IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.3) Авансно плаќање: Не
IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на
договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.5) Резервирани договори Не
IV.1.6) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од
член 88 став 1 од ЗЈН
- 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 што
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
- Уверение 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

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: ДРД образец од Централен регистар на РСМ

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 13.10.2021 година во 12:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 07.10.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 09.10.2021 година во 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите
13.10.2021 година во 12:00 часот , место: ЈП Градски Пазар Охрид, Булевар Туристичка 79 Охрид
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 28.09.2021 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
Известувања за склучен договор
Известувања за измена за склучен договор:

ДЕЛ X: ИЗБРАНИ КАТЕГОРИИ НА КОИ И ПРИПАЃА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА
- Градежни работи, работи поврзани со животната средина, комунални услуги, ХТЗ опрема/производи и
останати поврзани стоки/услуги

ДЕЛ XII : ГОДИШЕН ПЛАН НА ОГЛАСОТ

