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Инструкции за понудувачите 
 

1.Договорен орган 
Договорен орган е Центар за развој на Источен плански регион, со седиште на 
адреса на ул. “Ванчо Прке” бр.119, кат 2, Штип, телефон за контакт 032-386-412, 
факс 032-386-409, web страна www.eastregion.mk, контакт лице Петар Минов, 
телефон 072 306 066. 
 
2. Предмет на договорот за јавен повик 
2.1. Предмет на договорот за јавниот повик е набавка на работи: „Туристички Инфо 
Центар Пониква” 
Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во 
прилог на оваа тендерска документација. 
 
3. Начин, рок и место на изведување на работите 
Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го изведе на начин 
даден во техничките спецификации кои се составен дел од овој јавен повик, 
согласно условите од овој јавен повик, и согласно одредбите на Закон за градење и 
законските и подзаконските акти како и сите други важечки прописи кои се 
релевантни за предметот на договорот. 
Носителот на набавката е должен да ги изведе предвидените работи  предмет на 
овој договор во рок од 100 (сто) календарски дена, сметано од денот на воведување 
во работа од страна на Надзорниот орган.  
Рокот за изведување на работите тече од воведувањето на Носителот на набавката 
во работа.  
Носителот на набавката е должен да ги изведе работите во објект регионален 
туристички инфо  центар Пониква.  
 
4. Разлики во цена (корекција на цени)  
4.1. Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата 
на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот 
за јавен повик. 
 
5. Извор на средства 

Средствата за реализација на Договорот за јавна набавка кој е предмет на оваа 
постапка без вклучен ДДВ, а во рамките на Проектот ,,Програма за зачувување на 
природата во Македонија” финансиран од Швајцарската конфедерација, се обезбедени од 
Фармахем ДООЕЛ Скопје согласно склучениот Договор за спроведување на програмската 
активност програмска активност „Поддршка за спроведување на максимум три приоритети 
од Стратегијатта за развој на туризмот во ИПР” бр. 0802-169/1 од 28.04.2016 година и Анекс 
кон договорот бр. 0802-169/2 од 10.05.2016 година, во која е утврдена потреба за 
доделување на договор за набавка на работи за: „Туристички Инфо Центар Пониква” 
согласно „Одлука за утврдување на Листа на предлог – проекти за развој на туризмот во 
Источен плански регион финансирани од Програмата за зачувување на природата во 
Македонија„ на Советот за развој на Источен плански регион бр.0201-175/1 од 04.05.2016 
година како и Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на Листата на предлог – 
проекти за развој на туризмот во Источен плански регион финансирани од Програмата за 
зачувување на природата во Македонија бр. 0201-222/1 од 13.06.2016 година на Советот за 
развој на Источен плански регион. 

 
6. Начин на плаќање 
Се предвидува следниов начин на плаќање: Плаќањето на работите кои се предмет 
на овој договор, ќе се врши по ситуација за извршени работи (прва времена и 
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завршна ситуација), што ја доставува Носителот на набавката до Договорниот 
орган. 
 
Првата времената ситуација, Носителот на набавката ја доставува до Договорниот 
орган во примерен рок по истекот на периодот за кој се однесува, потпишана и 
заверена од страна на овластен надзорен орган и внатрешен надзор на општина 
Кочани. 
 
Завршната ситуација, Носителот на набавката ја составува и поднесува на исплата 
до Договорниот орган, врз основа на стварно изведени завршни работи, потпишана 
и заверена од страна на овластен надзорен орган и внатрешен надзор на општина 
Кочани. 
 
Договорниот орган вирмански, а најдоцна во рок од 15 /петнаесет/ дена од 
дозначувањето на средствата истите ќе ги уплати на сметката на Носителот на 
набавката во висина на фактурираната вредност, но бидејќи Проектот за 
средствата донација од Швајцарската амбасада во Македонија е ослободен од 
ДДВ, вредноста на договорот без ДДВ до износот обезбеден од донаторот за оваа 
активност на Извршителот од страна на Нарачателот ќе му биде исплатена без 
вклучен ДДВ.. 
 
Ако, Договорниот орган оспори дел од примената ситуација, неспорниот износ се 
плаќа во рокот од ставот 4 на оваа точка. 
 
Договорниот орган има право да задржи сразмерен дел од цената за отстранување 
на недостатоците утврдени при примопредавањето на работите. 
 
Задржаниот дел од цената Договорниот орган може да го употреби за остранување 
на недостатоците на изведените работи, ако Носителот на набавката на писмена 
покана од Договорниот орган не ги отстрани тие недостатоци во примерниот рок 
што ќе му го определи Договорниот орган.  
 
Задржаниот износ, односно, неговиот непотрошен дел Договорниот орган му го 
исплатува на Носителот на набавката по отстранувањето на недостатоците 
утврдени при примопредавањето во рокот од ставот 4 на оваа точка. 
 
Проектот за средствата донација од Швајцарската амбасада во Македонија е 
ослободен од ДДВ, па согласно склучениот договор помеѓу Договорниот 
орган и Донаторот, вредноста на договорот без ДДВ до износот обезбеден од 
Донаторот на Извршителот од страна на Нарачателот ќе му биде исплатена 
без вклучен ДДВ.  
Според ова за донацијата соодветно се применуваат одредбите од Правилникот за 
начинот на спроведување на даночното ослободување од плаќање на данок на 
додадена вредност на промет на добра и услуги наменети за реализација на проект 
кој е финансиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација 
склучен помеѓу РМ и странски донатор во кој е предвидено дека со добиените 
парични средства нема да се плаќаат даноци, на Министерство за финансии со 
бр.20-21842/1 од 27.06.2014 г. објавен во Сл.весник на РМ бр.98/2014 и 
Правилникот за начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни 
давачки, данок на додадена вредност и акцизи при увоз на добра-стоки наменети за 
реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз основа 
на договор за донација, склучен помеѓу РМ и странски донатори, во кој договор е 
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предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни 
давачки, даноци и акцизи како и формата и содржината на Барањето за 
остварување на ослободувањето како и потребната документација, на 
Министерство за финансии со бр.20-21843/1 од 27.06.2014 г. објавен во Сл.весник 
на РМ бр.98/2014. 

 
Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање 
поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква 
ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки. 
 
7. Гарантен   период  

7.1. Носителот на набавката гарантира дека изведените работи во времето 
на примопредавањето се во согласност со договорот, прописите и правилата на 
струката и дека немаат мани што ја оневозможуваат или ја намалуваат нивната 
вредност или нивната подобност за редовна употреба, односно, за употребата 
определена со договорот. 

7.2. Договорниот орган е должен за забележаните недостатоци да го извести 
Носителот на набавката без одлагање. 

7.3. Гарантниот период за квалитетот на изведените работи изнесува 24 
/дваесет и четири/ месеци. 

7.4. Гарантниот рок започнува да тече од примопредавањето на објектот или 
на дел од објектот на кој се изведени работите, а ако користењето на објектот или 
на дел од објектот започнало пред примопредавањето - од почетокот на 
користењето.   

7.5.Носителот на набавката е должен во рок од 24 /дваесет и четири/ месеци, 
од денот на примопредавањето на изведениот објект или на дел од објектот на кој 
се изведени работите, а ако користењето на објектот или на дел од објектот 
започнало пред примопредавањето од почетокот на користењето, без надоместок  
да ги отстранува  сите недостатоци кои произлегуваат од нестручно и неквалитетно  
изведување на работите.  
За квалитетот и гаранцијата  на вградени материјали  што се вградуваат, во поглед 
на содржината и рокот, важи гаранцијата од производителот, со тоа што Носителот 
на набавката е должен сета документација за квалитетот и гаранциите на 
производителот на материјалите, заедно со упатствата за употреба, да ги прибави 
и да му ги предаде на Договорниот орган. 

7.6.Носителот на набавката е должен на свој трошок да ги отстрани сите 
недостатоци што ќе се покажат во текот на гарантниот рок, а кои настапиле поради 
тоа што Носителот на набавката не се држел кон своите обврски во поглед на 
квалитетот на работите и материјалите. 
Договорниот орган ќе му определи на Носителот на набавката примерен рок за  
отстранување на недостатокот. 
Договорниот орган има право и на надомест на штета по основ на став 1 и 2 на 
оваа точка. 

7.7. Ако Носителот на набавката не ги отстрани недостатоците во рокот што 
Договорниот орган ќе му го определи, Договорниот орган може да ги отстрани 
недостатоците на сметка на Носителот на набавката, со што е должен да постапува 
како добар стопанственик. 

7.8.Носителот на набавката не е должен да ги отстрани оние недостатоци 
што настанале како последица од нестручно ракување и употреба, односно, не 
наменско користење на изведените работи-објектот  или на дел од изведените 
работи-објектот. 
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Напомена: Сите понуди кои содржат пократок и поинаков гарантен период од 
предвидениот, ќе се отфрлат како неприфатливи. 
 
 
8.Гаранција за квалитетно извршување на договорот  

8.1. Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е 
обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за 
квалитетно извршување на договорот во висина од 10 % (десет проценти) 
од вредноста на договорот. 

8.2. Гаранцијата од точка 8.1 се доставува во вид на банкарска гаранција во 
писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална 
форма. Копии не се прифаќаат. 

8.3. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност 
до целосното реализирање на договорот. Договорниот орган по 
извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува 
крајниот датум на важност на гаранцијата. 

8.4. Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во 
валутата на која гласи договорот.  

8.5. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде 
издадена од банка. 

8.6. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот 
најповолен понудувач ја доставува по добиеното известување за 
извршениот избор, а пред склучување на договорот во рок определен од 
договорниот орган со известувањето. 

8.7. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во 
определениот рок, и тоа: по пошта или лично во седиштето на 
договорниот орган. 

8.8. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена 
доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од 
договорот во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот 
на набавката.  

8.9. Доколку договорот е целосно реализиран согласно договореното, 
банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот 
договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 
дена од целосното реализирање на договорот. 

8.10. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган 
му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на 
економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган. 

9. Право на учество 

9.1. 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 јавен повик. 
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9.2 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.  

 
9.3 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. 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 јавен повик, членот на 
групата кој во име на групата економските оператори ќе ја обезбеди гаранцијата за 
квалитетно извршување на договорот во форма на банкарска гаранција, 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. 

 
9.4 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.  

9.5 Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор 
за јавен повик 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. 

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

9.7. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има 
намера дел од договорот за јавен повик 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 јавен повик, без 
оглед на бројот на подизведувачите.  

9.8 Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да 
бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за 
доделување на договорот. 
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10. Критериум за доделување на договор  
10.1. Критериум за доделување на договор - е економски најповолна понуда. За 
изведувач ќе биде избран оној понудувач 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. 
 
10.2. Како елементи на критериумот економски најповолна понуда  се земаат 
следниве:  
 

1) Карактеристики на квалитет  __________________30 бодови 
 
2) Цена (Финансиска понуда)_____________________ 70 бодови 

 
Начинот на евалуација на понудите и документите/доказите кои е потребно да ги 
достават понудувачите за евалуација на понудите е наведен во точка 17.2.1. од овој 
јавен повик. 
 
11. Спречување на судир на интереси 
 
11.1 Изведувачот не смее, при извршување на договорот, да ангажира лица кои 
биле вклучени во евалуација на понудите поднесени во постапка за доделување на 
договор, во времетраење на договорот. Во тој случај договорот се смета за 
ништовен. 
11.2 Во постапката за доделување договор, членовите на евалуационата комисија, 
како и одговорното лице потпишуваат изјава за непостоење судир на интереси. 
11.3 Во случај на судир на интереси кај членовите на Евалуационата комисија, 
истите се повлекуваат од работа на комисијата и се заменуваат со други лица. 

 
12. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација  
 

12.1 Секое барање, информација и објаснение за тендерската документација 
и други документи во процесот може, преку електронска пошта, да се испрати на 
Центарот за развој на источен плански регион (ЦРИПР) eastregion@eastregion.mk. 
ЦРИПР ќе одговори во рок од 5 дена од приемот на пораката, и истовремено 
одговорот ќе го објави на web страната на Договорниот орган http://eastregion.mk и 
web stranata na ПЗП http://bregalnica-ncp.mk/?lng=mac. 

12.2 Центарот за развој на Источен плански регион, како договорен орган, го 
задржува правото најдоцна 5 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на 
понудите, по свое наоѓање или врз основа на прашања за објаснување поднесени 
од страна на понудувачите,  да  ја измени или да ја дополни тендерската 
документација, која ќе ја објави на ист начин како и претходната тендерска 
документација – јавен повик. 
 
13. 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: 
 
13.1. 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; 

- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација; 
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- 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 плаќа; 

- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во 
постапки за јавен повик, доделување на договори за јавен повик и договори 
за јавно приватно партнерство; 

- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена забрана за 
вршење на одделна дејност; 

- на понудувачот да не му е изречена споредна казна трајна забрана за 
вршење на одделна дејност; 

- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за 
вршење на професија, дејност или должност,  

- на понудувачот да не му е изречена привремена забрана за вршење одделна 
дејност, и 

- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците 
што ги бара договорниот орган. 

 
13.2. 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 јавен повик 
или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со 
прописите на земјата каде што е регистриран.  

- Понудувачот треба да поседува и доказ издаден од надлежен орган за 
исполнување на посебните услови за вршење на дејноста пропишани 
согласно со закон кои се однесуваат на предметот на договорот, односно 
да има важечка Лиценца за изведување на градби од втора категорија 
согласно одредбите на Закон за градење, издадена од Министерство за 
транспорт и врски. 

 
13.3. 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. 
 
 
14. Начин на докажување на способноста на понудувачот 
Исполнетоста на критериумите за утврдување на способност, понудувачот ја 
докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од 
тендерската документација: 
 
14.1. За докажување на личната состојба: 

- изјава на економскиот оператор 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; 
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- 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 забрана за 
вршење на одделна дејност; 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните 
лица дека не му е изречена споредна казна трајна забрана за вршење на 
одделна дејност; 

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна 
санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност; 

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена привремена 
забрана за вршење одделна дејност. 

Документите од точка 14.1. не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци 
сметано од крајниот рок за доставување на понудите наназад, а се 
доставуваат во оригинал или копија заверена од понудувачот со печат и со 
потпис на одговорното лице, со назнака “Верно на оригиналот”.  
 
14.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност 

- За докажување на способноста за вршење на професионална дејност, 
економскиот оператор треба да достави со својата понуда документ за 
регистрирана дејност (ДРД образец /Потврда за регистрирана дејност за кој во 
РМ надлежен орган за издавање е Централен регистар на РМ и истиот не треба 
да е постар од 6 (шест) месеци сметано од крајниот рок за доставување на 
понудите наназад / во оригинал или копија заверена од понудувачот со печат и со 
потпис на одговорното лице, со назнака “Верно на оригиналот”), како доказ дека е 
регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со 
предметот на договорот за јавен повик или доказ дека припаѓа на соодветно 
професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е 
регистриран. 
- Економскиот оператор треба да достави и доказ издаден од надлежен орган за 
исполнување на посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно со 
закон кои се однесуваат на предметот на договорот, односно да достави минимум 
важечка Лиценца Б за изведувач издадена од Министерството за транспорт и 
врски на РМ, согласно Закон за градење (копија заверена од понудувачот со 
потпис и печат и назнака “Верно на оригиналот”). 
 
 
15. Изготвување и поднесување на понудите 
15.1. Начин на изготвување на понудата 
Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската 
документација, со користење на обрасците дадени во прилог. Понудувачот 
подготвува еден оригинален примерок. Понудата се пишува со неизбришливо 
мастило и ја потпишува одговорното лице на понудувачот или овластено лице од 
страна на понудувачот. Доколку понудата ја потпишува лице овластено од 
одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на 
понудата потпишано од одговорното лице.  Сите страници на понудата, освен за 
неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува 
понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен 
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текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата. 
Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавен повик 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 
јавен повик, без оглед на бројот на подизведувачите. 
 
15.3. Елементи на понудата 
Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов 
редослед: 

- пополнет образец на Понуда составен од I. ОПШТ ДЕЛ, II. ТЕХНИЧКА 
ПОНУДА И III. ФИНАНСИСКА ПОНУДА; 

- документи за утврдување на личната состојба наведени во подточка 14.1 
од овој јавен повик; 

- документи за утврдување на способноста за вршење на професионална 
дејност наведени во точка 14.2 од овој јавен повик; 

- докази за евалуација на елементот 1 на критериумот економски 
најповолна понуда -  карактеристиките на квалитет, односно договори за 
изведени градежни работи од ист или сличен вид на предметот на 
набавка 

- договор за групна понуда [само за група на економски оператори]. 
 
15.4. 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. Придружните документи и печатената литература кои се 
дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен 
превод на македонски јазик. 
 
15.5.  Период на важност на понудата 
Периодот на важност на понудата ќе изнесува 120 (сто и дваесет) дена сметано од 
крајниот 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 оној утврден во оваа точка од тендерската документација ќе 
бидат отфрлени како неприфатливи. 
 
15.6.  Затворање на понудата 
- Понудувачот подготвува еден оригинален примерок во писмена форма и 
еден електронски примерок (ЦД) од понудата спакувани во коверт. Понудата 
се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува одговорното лице на 
понудувачот или овластено лице од страна на понудувачот.  
 
15.7. Принцип на една понуда 
Едно правно 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. 
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16. Краен рок и место за поднесување на понудите 
 
16.1. Краен рок за доставување на понудите е 01.08.2015 година, во 12:00 часот. 
Понудите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за задоцнети и 
нема да бидат земени предвид во натамошната евалуација. 

 
16.2. Понудите се поднесуваат на следнава адреса: Центар за развој на Источен 
плански регион,  со адреса на ул. Ванчо Прќе, бр.119, кат 2, Штип. 
 
17. ОТВОРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ 
 
17.1 Отворање на понудите 

 
17.1.1 Отварањето на понудите нема да биде јавно 
17.1.2 Во текот на отварањето на понудите се изготвува Извештај за 

евалуација. 
 

17.2 Евалуација на понудите 
 

17.2.1 Комисијата за евалуација ги евалуира понудите врз основа на 
следниов модел: 

 

ФОРМАЛНИ БАРАЊА (ЕЛИМИНАЦИОНИ)  

Понуда поднесена во бараниот рок Да/Не 

Комплетна понуда Да/Не 
 

КРИТЕРИУМИ ЗА СООДВЕТНОСТ (ЕЛИМИНАЦИОНИ)  

Докази за утврдување на лична состојба Да/Не 

Докази за утврдување на способност за вршење 
професионална дејност 

- ДРД образец 
- Соодветна лиценца за изведба 

Да/Не 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРИТЕРИУМ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОГОВОР 100  бодови 
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- Цената на понудата ќе се пресметува како вкупна цена без данок на додадена 
вредност, при што најмногу бодови (максималниот утврден) ќе добие понудата 
која има најниска понудена цена. Бодовите за елементот цена кај другите 
понуди ќе се доделат според следнава формула: 

Број на 
бодови 

= 

најниска  
понудена цена 
(без ДДВ) 

. 
максимален број 
бодови 

Понудена цена (безДДВ)  

- Во текот на евалуацијата на критериумите за доделување договор, секој член 
на Комисијата за евалуација ќе ја бодува секоја понуда посебно. Конечниот 
резултат од бодувањето на секоја понуда ќе биде просекот од бодови дадени 
од страна на секој оценувач за таа понуда. 
 

- Предлог одлуката за избор на најповолен понудувач за тендерите ја дава 
Комисијата за евалуација, и истата се испраќа заедно со извештајот од 
евалуацијата до Амбасада на Швајцарија во Република Македонија заради 
можни забелешки. Ако Амбасадата на Швајцарија во Република Македонија 
не се согласува со предлог одлуката дадена од страна на Комисијата за 
евалуација, Комисијата за евалуација ќе мора повторно да ги евалуира 
понудите и да даде предлог за нов најдобар понудувач. Конечната одлука за 
избор на најповолен понудувач после одобрување од Амбасада на Швајцарија 
во Република Македонија ја донесува одговорното лице на институцијата.  

 
 
 

Елемент 1: Карактеристики на квалитет  Број на 
реализирани проекти за  градежни работи  од ист  или 
сличен вид 
 
Минимален услов за исполнување: Понудувачот да 
има минимум 3 реализирани проекти за изведени 
градежни работи од ист или сличен вид, во спротивно  
понудата ќе биде отфрлена како неприфатлива и нема 
да се разгледува во понатамошната постапка на 
евалуација на понудите.  
Доказ: Договори за реализирани проекти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број на 
бодови 
 
 
 

Понуден 
Број на 
реализирани 
проекти за  
градежни 
работи  од 
ист  или од 
сличен вид   

 
 
 
 
 
Х 

Максимален број на 
бодови за овој 
елемент 

__________________________________ 
Максимален валидно докажан број на 
реализирани проекти за градежни работи  
од ист  или од сличен вид   

 

30 бодови 
 
 

Елемент 2: Финансиска понуда 70 бодови 
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17.2.2 И да пристигне една понуда, доколку ги задоволува потребните критериуми, 
истата ќе биде земена предвид; 
17.2.3 Доколку во текот на постапката за доделување договор, најповолната 
прифатлива понуда согласно условите на постапката е со цена повисока од износот 
на планираните средства, договорниот орган ќе преговара со понудувачот или ќе ја 
поништи постапката; 
17.2.4 Избраниот понудувач ќе биде запознаен со конечната одлука по писмен пат, 
во рок од 5 (пет) дена од донесувањето на одлуката; 
17.2.5 Понудувачите што не биле одбрани исто така ќе бидат запознаени по писмен 
пат, по потпишување на договорот со избраниот понудувач; 
17.2.6 Понудувачите што не биле одбрани немаат право на жалба 
17.2.7 Информацијата за избраниот извршител ќе биде објавена на интернет страницата 

на договорниот орган и на web страната на Програма за зачувување на природата во 
Македонија. 

 
18. Посебни начини за доделување на договорот за јавен повик 
 
18.1. Оваа постапка се спроведува согласно Методологијата за спроведување на 
тендерски постапки која се применува за проектот Програма за зачувување на 
природата во Македонија. 
 
19. Доделување на договорот за јавен повик 
19.1 Договорниот орган, по донесување на конечната одлука за избор на најповолен 
понудувач, договорот му го доделува на понудувачот 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.  
19.2 Договорниот орган ќе го достави договорот до избраниот најповолен понудувач 
во 4 (четири) примероци на потпишување.  
19.3 Избраниот најповолен понудувач има обврска да го потпише договорот во рок 
од 7 (седум) календарски дена од денот на добивање на договорот и истиот да му 
го врати на договорниот орган. Договорниот орган презема обврска на избраниот 
најповолен понудувач да му го испрати потребниот број на примероци од договорот 
откако истиот ќе го потпише овластеното лице на договорниот орган. 
19.4 Доколку избраниот најповолен понудувач не го потпише договорот во рокот 
утврден во точка 19.3 од тендерската документација, договорниот орган го 
задржува правото да смета дека избраниот најповолен понудувач се откажал од 
склучување на договорот. 
 
20. Известување за доделување на договорот за јавен повик 
20.1. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во писмена 
форма дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 5 дена од 
донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.  
-Понудувачите што не биле одбрани исто така ќе бидат запознаени по писмен пат 
по  потпишување на договорот со избраниот понудувач. 
-Не постои право на жалба. 
-Информација за избраниот извршител ќе биде објавена и интернет страната на на 

договорниот орган и на web страната на Програма за зачувување на природата во 
Македонија. 

 
 



II. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
ПРЕДМЕР 

 
I.  Адаптација  на кров во подпокривен простор на регионален  туристичко  

информативен центар Пониква 
 

  
Ред.бр. Опис на позицијата Единечна мера Количина 

1 Рачно отстранување на постоечки ќерамиди и 
дрвена  кровна конструкција од двоводен кров 
заедно со дрвениот  гредоред со трска  и  малтер 
(материјалот го зема инвеститорот  за своја 
потреба) хоризонтална проекција                                                      

м2 123,2 

2 Рачно расчистување  (во објектот) од: растурен 
материјал,  постоечки под даски,паркет и сл.со 
утовар во возило и одвоз на материјалот на 
определена  депонија  до 5км         

м2 70 
 

3 Рачно отстранување  на  продолжен малтер  од 
ѕид од камен со утовар во возило и одвоз на 
материјалот на определена  депонија  до 5км 
     

м2 70 

4 Премачкување на  ѕидни површини од кој е 
одстранет  малтерот со средство против 
продирање на влага  во висина од 0,8м                                 

м2 72 
 

5 Рачен ископ  на земја  за стопи  за столбови                 
      

м3 8 

6 Бетонирање на темелни стопи со МБ 30             м3 6 

7 Изработка-бетонирање на  столбови 25/25 цм и 
25х40цм со бетон  МБ 30 во тристрана  оплата          
    

м3 4,52 

8 Рачно штемовање - отварање отвори  во  
зидови од  камен со  користење на хилта  и 
правење  потребни шлицеви                                                   

м3 3 

9 Изработка на арм. бет. греди и серклажи со мб30 
во  потребна тространа оплата  и подупирање               
   

м3 9 

10 Изработка - бетонирање  на подна плоча  во 
приземје во два слоја 5цм+5цм  со МБ 30  со 
додаток  на средство против  влага и со 
поставување на тврдопресован 
стиродур  д=2 цм  врз прво бетонираниот  бетон 
со д-5 цм ,и ПВЦ фолија а второбетонираниот дел 
со д-5 цм  да се постави  врз него  заедно со 
потребна арматурна  мрежа                                                                      

м2 77 

11 Изработка  на  порамнител слој д=4-7цм со  
потребни  влакна, врз поставени   цевки за подно  
греење- во приземје и поткровје 
(поставувањето  на цевките е  во друга позиција)           

м2 156 

12 Изработка  на  порамнител слој (на терaса- 
видиковец) д=4-7цм со потребни 
полипропиленски  влакна и со поставување на 
тврдопресован стиродур  д=4 цм  и ПВЦ фолија                                         

м2 18 

13 Изработка  на арм. бет. меѓукатна конструкција 
монта ферт плоча   со МБ 30  врз приземје со 
потребна оплата и      подупирање                                  

м2 81 

14 Изработка на арм. бет. скали и подест 
со бетон МБ 30 со плоча д= 12 цм  и скалници 
18/30  ш-120 цм         

м3 1,9 

15 Изработка на монтажен преграден ѕид м2 27 
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тип W 112 ( профил 7,5 цм , минерална волна 5 
цм, двострано дупло обложена со гипс картон 
односно 12,5+12,5 мм  или вкупна дебелина  на 
ѕид 2,5+7,5+2,5 = 12,5 цм, заедно со 
бандажирање, 
 поставена  дихтонг гума  на спојот  со 
постоечкиот ѕид поради спречување на продор на 
звук и извршено глетовање до фаза белење.                                           

16 Внатрешно малтерисување  на ѕидови со 
усјемал малтер д= 2,5 цм грубо и фино                               
во приземје 270 м2 и подкровје 95м2                                  

м2 200 

17 Малтерисување на тавани со   продолжен малтер 
со предходно шприцање со цементно млеко                    
  

м2 100 

18 Надворешно малтерисување со продолжен 
малтер  со  д= 2,5 цм                                                         

м2 60 

19 Изработка  на  спуштен таван од гипс картон 
заедно со бандажирање,  поставена  дихтонг гума  
на спојот  со постоечкиот ѕид поради спречување 
на продор на звук и извршено глетовање до фаза 
белење                            

м2 110 

20 Набавка и вградување на топлинска изолација д= 
20 цм   тврдо пресована  врз таван од  гипс картон     
  

м2 110 

21 Изработка  на таван на тераси од бродски под 
како и опшивка  на стреите  врз потребна 
подконструкција  со импрегнирање и лакирањ е 

м2 80 

22 Набавка и вградување на противклизни 
гранитни  подни плочки - вештачки гранит 
со  големина  мин. 30х30 цм а  може и поголеми              

м2 22 

23 Набавка и вградување на камени подни плочки  
во цем. малтер на скали и подести со  големина  
мин. 30х20 цм а  може и поголеми, како и на чело 
со  газиште, и изработено цокле покрај зидовите  
со х-20 цм                                

м2 16 

24 Набавка и вградување на ѕидни плочки мин. 20/35 
хоризинтално поставени  со поставување аголни  
и завршни лајсни                         

м2 60 

25 Изработка на под од подни керамички плочки           м2 133 
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26 Набавка транспорт и вградување  на ПВЦ 
прозорци ( со димензии према техничка 
документација) спецификацијата и работата  
вклучуваат ПВЦ 
столарија петокоморен профил појачана  со 
челичен нерѓосувачки  материјал 1,25мм  заедно  
со оков и механизам  за  кипање, застаклена  со  
флоат стакло 
термопан 4+16+5 мм  
Прозорските дотатоци да се релевантни за ПВЦ 
профили и функции според предвидените цртежи 
со техничката  
документација 
- поставувањето - фиксирањето  на  конструкција   
зградата  да биде со соодветни шрафови   за 
сигурна и трајна инсталација 
- исполната  на просторот помеѓу прозорецот и 
конструкцијата  да биде со пур пена по целиот 
обем 
напомена: Димензиите пред изработка да се 
земат од лице место  посебно за секој отвор - за 
да растојанието од 
конструкцијата  до прозорецот  биде 
најминимална. 
Прозорци:  

  

90/140 Бр. 9 

125/140 Бр. 1 

80/80 Бр. 3 

60/140 Бр. 2 

Балконски врати 170/220 Бр. 1 

Балконски врати 90/220 Бр. 2 

27 Набавка и вградување на внатрешни 
дуплошперовани врати  

  

На шток 
90/205 

Бр. 4 

со каса 13 цм 
70/205 

Бр. 4 

На шток 
70/205 

Бр. 2 

Влезна ПВЦ двокрилна врата  
140/220 

Бр. 2 

28 Изработка на дрвен повекеводен кров  врз  веке 
изработени  подолжни хоризинтални бетонски  
носиви 
греди (од  друга  позиција)   со  греди  и  рогови 
10/12 цм, коса површина    

м2  242 

29 Поковување на кровни површини со даска д=2,5 
цм  коса површина             

м2  242 

30 Набавка и вградување на тер хартија врз 
дасчана оплата,коса површина        

м2  242 

31 Летвисување на кров со летви 3х5 цм    косо и 
хоризонтално,коса површина     

м2  242 

32 Изработка на кровен покривач од  керамида со 
ковење ( како заштита од ветер )    
    

м2  242 

33 Изработка на слемиња со редење и замачкување 
на капаци          

м1 48 

34 Изработка на оџак со ѕидање со Бр. 1 
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префабрикувани оџачки блокови и обзидување со 
керамички блок,малтерисување над кров и 
изработка на бетонска капа   

35 Изработка на термо фасада д-10цм со сите 
потребни    слоеви                          

м2 120 

36 Белење на тавани и зидови со поликолор                           м2 410 

37 Белење со фасадекс                                                               м2 120 

38 Изработка на громобранска инсталација  од Fezn 
поцинкована трака 4х40мм комплет  со држaчи           

м1 120 

39 Набавка и  вградување  на  арматура согласно 
статичка пресметка со разни пресеци                                    

кг. 4.900 

40 Изработка и  вградување  на пвц ролетни 
за прозорци  

  

90/140 Бр. 9 

125/140 Бр. 1 

80/80 Бр. 2 

60/140 Бр. 1 

Балконски врати 160/220 Бр. 1 

Балконски врати 80/220 Бр. 2 

41 Набавка и  вградување  окапници од  
пластифициран лим во  боја -  за прозорци,  
прицврстувањето да се изврши со лепење  и 
шрафење, со предходно припремена подлога 
како и 
потребен силикон на споевите.                          м1 15  

м1 15 

42 Набавка и  вградување  ували и опшивки од 
пластифициран лим во  боја -   на кровот                         
  

м1 16 

43 Изработка и монтажа на ограда на тераса и скали              м1 21,9 

44 Изработка на внатрешна водоводна и 
канализациона инсталација за две санитарни 
простории во поткровје со 
надоврзување на постоечката инсталација во 
приземје  

бр. 2 

45 Изработка на електрична инсталација на 
подпокривен простор за 101 м2 според 
стандардни технички нормативи со надоврзување 
на постоечката инсталација                          

м2 101 

46 Греење  со котлара на пилети и подно греење на 
приземје и подпокривен простор                    

м2 155 
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II. Набавка и вградување на Опрема за регионален туристичко 
информативен центар - Пониква 

  
Ред.бр. Опис на стоките Единечна мера Количина 

1 Плакари 120/60/210цм со обични  врати  
целосно изработени од  оплеменета 
иверка во  боја д=16 мм, со внатрешна 
вертикална преграда и внатрешни слободни 
полици 8 бр. внатрешно кантирана со PVC трака а 
надворешно со ABS трака                    
                                             

бр. 2 

2 Изложбени витрини 90/40/200 целосно 
изработени од  оплеменета  иверка во  боја д=16 
мм, позадина-оплеменет лесонит, полици на 
висина од 50 цм, внатрешно кантирани со PVC 
трака, 
а надворешно со ABS трака                                 

бр. 25 

3 Лежај за спална соба 160/200 целосно изработен 
од  оплеменета иверка во  боја д=16 мм, кантиран 
со PVC трака а надворешно со ABS трака, со 
стандарден душек и по 2 надказни со 3 фиоки со 
обични клизачи                                               

бр. 2 

4 Садопер за кујна со две  корпи, целосно 
изработен од  оплеменета иверка во  боја д=16 
мм, внатрешно кантирана со PVC трака а 
надворешно со ABS трака заедно со иноксен 
садопер                                                                         

бр. 1 

5 Електричен  шпорет 85/60/60 
Енергетска класа А, капацитет на рерна 66 л, 4 
рингли, 6 функции на рерна               

бр. 1 

6 Фрижидер со долна комора   186/60/60,  No frost, 
Енергетска класа А +, нето капацитет 287 л 
Капацитет на замрзнување 4 кг/24 h                                     

бр. 1 

7 Висечки елементи120/35/70цм, целосно 
изработени од  оплеменета иверка во  боја д=16 
мм, внатре со слободни прегради 
внатрешно кантирани со PVC трака а надворешно 
со ABS трака  

бр. 1 

8 Аспиратор  за  кујна ш=60 цм 
Капацитет 410 м3, 1 мотор, 3 брзини 
алуминиумски филтер 
осветлување 2х40 w, боја инокс                                          

бр. 1 

9 Маса за состаноци 600/186 целосно изработени 
од  оплеменета иверка во  боја д=16 мм и д=25 
мм внатрешно кантирани со PVC трака а 
надворешно со ABS трака, ослонета на 
оплеменета иверка и 4 метални ногари (по 2 
цевки на двете полукружни страни) 

бр. 1 

10 Столици  на вртење 
Анатомска седалка и потпирачка 
Тапацирани во еко кожа 
Регулирање на височина на столот 
Релакс механизам со можност за фиксирање во 
работна позиција 
Регулирање на силата на лулање според 
тежината на корисникот 
Фиксни хромирани рачки со тапацирани делови 
Хромирана основа 
Макс.тежина на корисникот 120 кг       

бр. 30 
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Растојание на тркалца 62,5 цм 
Седало 41х45,5 цм                                                                

11 Клуб гарнитура за седење (тросед, двосед и 
фотелја обложени со еко кожа) и силиконски 
сунѓер                         

бр. 1 

12 Клуб масичка 140/65  изработена од медијапан 
фурнирана (буков фурнир) 

бр. 1 

13 Клупи за седење 200х 45 цм со  наслон  со 
метален носечки дел и дрвени штафли фино 
обработени, заштитени со премаз 
против влага и лакирани со лак за дрво        

           бр.             2  

14 Работно  биро со надказна со три фиоки со 
обични клизачи и со клуч и додаток за  три  места 
за посетители  за  седење   целосно изработено 
од  оплеменета 
иверка во  боја д=16 мм и д=25 мм  
внатрешно кантирани со PVC трака 
а надворешно со ABS трака  и метална ногара 
(цевка)       

бр. 1 

15 Рекламни  подвижни паноа 60/120 на метални 
столбчиња од  40 цм, а изработени од  
оплеменета иверка во  боја д=16 мм кантирани со 
ABS трака                                             

бр. 10 

16 Систем за озвучување, звучници и три 
подвижни  микрофони                                             
    
 миксета:10 канали со моќ 2х500w/40 hm 
2х99 ефекти 
Преносен куфер за миксета 
Usb плеер 
2 звучника со 15 “-300/600 w 
50 мм титаниумски драјвер  
15 “ бас-75 мм гласовна наметка 98 дб 
2 сталаци за звучници 
3 микрофони безжични UHV 
сталака за микрофони и кабел 40 м, 2х2,5мм 

бр. 1 

17 Информативна светлосна  табла на влезот         
   

бр. 1 

18 Набавка на тв за на зид  од 32“ (82 цм)  
HD Ready Smart LED TV 
Резолуција(1366х 768)  
400 Hz PMI                                                                   
Triple XD Engine 
Miracast 
WebOS 2.0 
2хHDMI, 2хUSB 2.0, Scart                     
DVB-T/C/S2 
Вграден Wi-Fi                                                                         

бр. 1 

19 Набавка на тв за на зид  од 55“ (139цм)  
Full HD Smart LED tv 
Резолуција(1920х 1080)                               
200 Hz BMR IFC 
VR-Audio True Surround 
My home Screen 
Web Browser 
DVB-T/C 
Вграден Wi-Fi                                                                           

бр. 1 

20 Преносен компјутер  
Дисплеј:15.6“ (39.62 cm) FHD TN AG (SLIM) 
Резолуција:1920х1080  
Intel Core i7-6500U Processor 

бр. 1 
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(3M Cache,up to 2.3 GHz) 
AMD Radeon R7 M360-4G 
Меморија 8GB (2х4 GB DDR3L) 
Hard Drive 1 TB SATA, 5400 rpm/min 
DVD±RW 
Bluetooth 
Wi-Fi 802.11 ac 
USB, HDMI 

21 Печатач и скенер                                   
Мултифункциски принтер, скенер, копир, факс 
Прва страна од ready; црна (600х600) 9,5 ppm 
Месечен циклус до 8000 страни 
Процесор: 600 MHz 
Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100 
Base-TX network port 
1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100 Base-
TX 
Мобилни: HP ePrint, Apple air print, Mobile Apps 
Меморија 128 МВ 

бр. 1 

22 Ќебиња и постелина по 2 бр.за две спални         бр. 4 

23 Помошна работна масичка за кујна 40/60/85 цм 
целосно изработена од  оплеменета иверка во  
боја д=16 мм и д=25 мм  
внатрешно кантирани со PVC трака а надворешно 
со ABS трака и кујнска плотна                          

бр. 1 

 
 

 
 
Прилог-Технички цртежи во pdf формат 
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[меморандум на понудувачот] 
Прилог 1 – Образец на понуда 
 
Врз основа на јавниот повик реф. број 0507-283/2/2016 објавен од страна на Центар 
за развој на Источен плански регион, Штип, за доделување на договор за работи: 
„Туристички Инфо Центар Пониква”, со спроведување на постапка согласно 
Методологијата за спроведување на тендерски постапки која се применува за 
проектот Програма за зачувување на природата во Македонија, ја поднесуваме 
следнава: 

 
 

П О Н У Д А 
 
 
Дел I – Информации за понудувачот 
 
I.1. Име на понудувачот: __________________________________________________ 
 
I.2. Контакт информации 

 Адреса: __________________________________________________________ 
 

 Телефон: ________________________________________________________ 
 

 Факс: ____________________________________________________________ 
 

 Е-пошта: __________________________________________________________ 
 

 Лице за контакт: ____________________________________________________ 
 
I.3. Одговорно лице: ______________________________________________________ 
 
I.4. Даночен број: _______________________________________________________ 
 
I.5. ЕМБС: _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Место и датум 
___________________________ 

Одговорно лице 
___________________________ 

(потпис) 
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Дел II – Техничка понуда 
 
 
II.1.Согласни сме да ги понудиме следниве работи: Дадени во предмерот за 
„Туристички Инфо Центар Пониква”, составен дел на овој јавен повик. 
 
II.2 Ги прифаќаме начинот, рокот и местото на изведување на работите утврдени во 
тендерската документација. 
 
II.3. Согласни сме со гарантниот период. 
 
II.4. Согласни сме со одговорноста за недостатоците. 
 
II.5. Согласно подточка 17.2.1 од овој јавен повик ја доставуваме документацијата со 
која располагаме, а која е потребна за евалуација на техничките понуди. 
 
II.6. Нашата техничка понуда е обврзувачка за нас. 
 
II.7. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени 
во тендерската документација и техничките спецификации. 
 
 
 
 
 
 

 
Место и датум 
 
___________________________ 

Одговорно лице 
 

___________________________ 
(потпис) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

Дел III – Финансиска понуда 
 
III.1 Предмер-пресметка за „ Туристички Инфо Центар Пониква” 
 

П Р Е Д М Е Р       И      П Р Е С М Е Т К А 

 
I. Адаптација  на кров во подпокривен простор на регионален туристичко 

информативен центар Пониква 
  
Ред.
бр. 

Опис на позицијата Единечна 
мера 

Количина Единечна 
цена без 
ДДВ 

Вкупна 
цена без 
ДДВ 

1 Рачно отстранување на постоечки керамиди и 
дрвена  кровна конструкција од двоводен кров 
заедно со дрвениот  гредоред со трска  и  
малтер 
(материјалот го зема инвеститорот  за своја 
потреба) 
хоризонтална проекција                                                      

м2 123,2   

2 Рачно расчистување  (во објектот) од: растурен 
материјал,  постоечки под даски,паркет и сл.со 
утовар во возило и одвоз на материјалот на 
определена  депонија  до 5км         

м2 70 
 

  

3 Рачно одстранување  на  продлжен малтер  од 
ѕид од камен со утовар во возило и одвоз на 
материјалот на определена  депонија  до 5км      

м2 70   

4 Премачкување на  ѕидни површини од кој е 
одстранет  малтерот со средство против 
продирање на влага  во висина од 0,8м                                 

м2 72 
 

  

5 Рачен ископ  на земја  за стопи  за столбови                 
      

м3 8   

6 Бетонирање на темелни стопи со МБ 30             м3 6   

7 Изработка-бетонирање на  столбови 25/25 цм и 
25х40цм со бетон  МБ 30 во тристрана  оплата          
    

м3 4,52   

8 Рачно штемовање - отварање отвори  во  
зидови од  камен со  користење на хилта  и 
правење  потребни шлицеви                                                   

м3 3   

9 Изработка на арм. бет. греди и серклажи со 
мб30 во  потребна тространа оплата  и 
подупирање                  

м3 9   

10 Изработка - бетонирање  на подна плоча  во 
приземје во два слоја 5цм+5цм  со МБ 30  со 
додаток  на средство против  влага и со 
поставување на тврдопресован 
стиродур  д=2 цм  врз прво бетонираниот  бетон 
со д-5 цм ,и ПВЦ фолија а второбетонираниот 
дел со д-5 цм  да се постави  врз него  заедно со 
потребна арматурна  мрежа                                                                      

м2 77   

11 Изработка  на  порамнител слој д=4-7цм со  
потребни  влакна, врз поставени   цевки за 
подно  греење- во приземје и поткровје 
(поставувањето  на цевките е  во друга позиција)           

м2 156   

12 Изработка  на  поравнител слој (на терaса- 
видиковец) д=4-7цм со потребни 
полипропиленски  влакна и со поставување на 
тврдопресован стиродур  д=4 цм  и ПВЦ фолија                                         

м2 18   

13 Изработка  на арм. бет. меѓукатна конструкција 
монта ферт плоча   со МБ 30  врз приземје со 

м2 81   
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потребна оплата и      подупирање                                 
  

14 Изработка на арм. бет. скали и подест 
со бетон МБ 30 со плоча д= 12 цм  и скалници 
18/30  ш-120 цм         

м3 1,9   

15 Изработка на монтажен преграден ѕид 
тип W 112 ( профил 7,5 цм , минерална волна 5 
цм, двострано дупло обложена со гипс картон 
односно 12,5+12,5 мм  или вкупна дебелина  на 
ѕид 2,5+7,5+2,5 = 12,5 цм, заедно со 
бандажирање, 
 поставена  дихтонг гума  на спојот  со 
постоечкиот ѕид поради спречување на продор 
на звук и извршено глетовање до фаза белење.                                           

м2 27   

16 Внатрешно малтерисување  на ѕидови со 
усјемал малтер д= 2,5 цм грубо и фино                               
во приземје 270 м2 и подкровје 95м2                                  

м2 200   

17 Малтерисување на тавани со   продолжен 
малтер со предходно шприцање со цементно 
млеко                      

м2 100   

18 Надворешно малтерисување со продолжен 
малтер  со  д= 2,5 цм                                                         

м2 60   

19 Изработка  на  спуштен таван од гипс картон 
заедно со бандажирање,  поставена  дихтонг 
гума  на спојот  со постоечкиот ѕид поради 
спречување на продор на звук и извршено 
глетовање до фаза белење                            

м2 110   

20 Набавка и вградување на топлинска изолација 
д= 20 цм   тврдо пресована  врз таван од  гипс 
картон       

м2 110   

21 Изработка  на таван на тераси од бродски под 
како и опшивка  на стреите  врз потребна 
подконструкција  со импрегнирање и лакирање
   

м2 80   

22 Набавка и вградување на противклизни 
гранитни  подни плочки - вештачки гранит 
со  големина  мин. 30х30 цм а  може и поголеми              

м2 22   

23 Набавка и вградување на камени подни плочки  
во цем. малтер на скали и подести со  големина  
мин. 30х20 цм а  може и поголеми, како и на 
чело со  газиште, и изработено цокле покрај 
зидовите  со х-20 цм                                

м2 16   

24 Набавка и вградување на ѕидни плочки мин. 
20/35 хоризинтално поставени  со поставување 
аголни  и завршни лајсни                         

м2 60   

25 Изработка на под од подни керамички плочки          
  

м2 133   
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26 Набавка транспорт и вградување  на ПВЦ 
прозорци ( со димензии према техничка 
документација) спецификацијата и работата  
вклучуваат ПВЦ 
столарија петокоморен профил појачана  со 
челичен нерѓосувачки  материјал 1,25мм  
заедно  со оков и механизам  за  кипање, 
застаклена  со  флоат стакло 
термопан 4+16+5 мм  
Прозорските дотатоци да се релевантни за ПВЦ 
профили и функции според предвидените 
цртежи со техничката  
документација 
- поставувањето - фиксирањето  на  
конструкција   
зградата  да биде со соодветни шрафови   за 
сигурна и трајна инсталација 
- исполната  на просторот помеѓу прозорецот и 
конструкцијата  да биде со пур пена по целиот 
обем 
напомена: Димензиите пред изработка да се 
земат од лице место  посебно за секој отвор - за 
да растојанието од 
конструкцијата  до прозорецот  биде 
најминимална. 
Прозорци:  

    

90/140 Бр. 9   

125/140 Бр. 1   

80/80 Бр. 3   

60/140 Бр. 2   

Балконски врати 170/220 Бр. 1   

Балконски врати 90/220 Бр. 2   

27 Набавка и вградување на внатрешни 
дуплошперовани врати  

    

На шток 
90/205 

Бр. 4   

со каса 13 цм 
70/205 

Бр. 4   

На шток 
70/205 

Бр. 2   

Влезна ПВЦ двокрилна врата  
140/220 

Бр. 2   

28 Изработка на дрвен повеќеводен кров  врз  веке 
изработени  подолжни хоризинтални бетонски  
носиви греди (од  друга  позиција)   со  греди  и  
рогови 10/12 цм, коса површина   

м2  242   

29 Поковување на кровни површини со даска д=2,5 
цм  коса површина             

м2  242   

30 Набавка и вградување на тер хартија врз 
дасчана оплата,коса површина        

м2  242   

31 Летвисување на кров со летви 3х5 цм    косо и 
хоризонтално,коса површина     

м2  242   

32 Изработка на кровен покривач од  керамида со 
ковење ( како заштита од ветер )    
    

м2  242   

33 Изработка на слемиња со редење и 
замачкување на капаци          

м1 48   

34 Изработка на оџак со ѕидање со Бр. 1   
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префабрикувани оџачки блокови и обзидување 
со керамички блок,малтерисување над кров и 
изработка на бетонска капа   

35 Изработка на термо фасада д-10цм со сите 
потребни    слоеви                          

м2 120   

36 Белење на тавани и зидови со поликолор                           м2 410   

37 Белење со фасадекс                                                               м2 120   

38 Изработка на громобранска инсталација  од 
Fezn поцинкована трака 4х40мм комплет  со 
држaчи           

м1 120   

39 Набавка и  вградување  на  арматура согласно 
статичка пресметка со разни пресеци                                    

кг. 4.900   

40 Изработка и  вградување  на пвц ролетни 
за прозорци  

    

90/140 Бр. 9   

125/140 Бр. 1   

80/80 Бр. 2   

60/140 Бр. 1   

Балконски врати 160/220 Бр. 1   

Балконски врати 80/220 Бр. 2   

41 Набавка и  вградување  окапници од  
пластифициран лим во  боја -  за прозорци,  
прицврстувањето да се изврши со лепење  и 
шрафење, со предходно припремена подлога 
како и 
потребен силикон на споевите.                          м1 15  

м1 15   

42 Набавка и  вградување  ували и опшивки од 
пластифициран лим во  боја -   на кровот                         
  

м1 16   

43 Изработка и монтажа на ограда на тераса и 
скали              

м1 21,9   

44 Изработка на внатрешна водоводна и 
канализациона инсталација за две санитарни 
простории во поткровје со 
надоврзување на постоечката инсталација во 
приземје  

бр. 2   

45 Изработка на електрична инсталација на 
подпокривен простор за 101 м2 според 
стандардни технички нормативи со 
надоврзување на постоечката инсталација                          

м2 101   

46 Греење  со котлара на пилети и подно греење 
на приземје и подпокривен простор                    

м2 155   

 
 

ВКУПНО 
без ДДВ 
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II. Набавка и вградување на Опрема за регионален туристичко 
информативен центар - Пониква 

  
Ред.
бр. 

Опис на стоките Единечна 
мера 

Количина Eдинечна 
цена без 
ДДВ 

Вкупна 
цена без 
ДДВ 

1 Плакари 120/60/210цм со обични  врати  
целосно изработени од  оплеменета 
иверка во  боја д=16 мм, со внатрешна 
вертикална преграда и внатрешни слободни 
полици 8 бр. внатрешно кантирана со PVC трака 
а надворешно со ABS трака                                                               

бр. 2   

2 Изложбени витрини 90/40/200 целосно 
изработени од  оплеменета  иверка во  боја 
д=16 мм, позадина-оплеменет лесонит, полици 
на висина од 50 цм, внатрешно кантирани со 
PVC трака, 
а надворешно со ABS трака                                 

бр. 25   

3 Лежај за спална соба 160/200 целосно 
изработен од  оплеменета иверка во  боја д=16 
мм, кантиран со PVC трака а надворешно со 
ABS трака, со стандарден душек и по 2 надказни 
со 3 фиоки со обични клизачи                                               

бр. 2   

4 Садопер за кујна со две  корпи, целосно 
изработен од  оплеменета иверка во  боја д=16 
мм, внатрешно кантирана со PVC трака а 
надворешно со ABS трака заедно со иноксен 
садопер                                                                                

бр. 1   

5 Електричен  шпорет 85/60/60 
Енергетска класа А, капацитет на рерна 66 л, 4 
рингли, 6 функции на рерна                

бр. 1   

6 Фрижидер со долна комора   186/60/60,  No frost, 
Енергетска класа А +, нето капацитет 287 л 
Капацитет на замрзнување 4 кг/24 h                                     

бр. 1   

7 Висечки елементи120/35/70цм, целосно 
изработени од  оплеменета иверка во  боја д=16 
мм, внатре со слободни прегради 
внатрешно кантирани со PVC трака а 
надворешно со ABS трака  

бр. 1   

8 Аспиратор  за  кујна ш=60 цм 
Капацитет 410 м3, 1 мотор, 3 брзини 
алуминиумски филтер 
осветлување 2х40 w, боја инокс                                          

бр. 1   

9 Маса за состаноци 600/186 целосно изработени 
од  оплеменета иверка во  боја д=16 мм и д=25 
мм внатрешно кантирани со PVC трака а 
надворешно со ABS трака , ослонета на 
оплеменета иверка и 4 метални ногари (по 2 
цевки на двете полукружни страни) 

бр. 1   

10 Столици  на вртење 
Анатомска седалка и потпирачка 
Тапацирани во еко кожа 
Регулирање на височина на столот 
Релакс механизам со можност за фиксирање во 
работна позиција 
Регулирање на силата на лулање според 
тежината на корисникот 
Фиксни хромирани рачки со тапацирани делови 
Хромирана основа 

бр. 30   
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Макс.тежина на корисникот 120 кг       
Растојание на тркалца 62,5 цм 
Седало 41х45,5 цм                                                                

11 Клуб гарнитура за седење (тросед, двосед и 
фотелја обложени со еко кожа) и силиконски 
сунѓер                         

бр. 1   

12 Клуб масичка 140/65  изработена од медијапан 
фурнирана (буков фурнир) 

бр. 1   

13 Клупи за седење 200х 45 цм со  наслон  со 
метален носечки дел и дрвени штафли фино 
обработени, заштитени со премаз 
против влага и лакирани со лак за дрво        

бр. 2   

14 Работно  биро со надказна со три фиоки со 
обични клизачи и со клуч и додаток за  три  
места за посетители  за  седење   целосно 
изработено од  оплеменета 
иверка во  боја д=16 мм и д=25 мм  
внатрешно кантирани со PVC трака 
а надворешно со ABS трака  и метална ногара 
(цевка)       

бр. 1   

15 Рекламни  подвижни паноа 60/120 на метални 
столбчиња од  40 цм, а изработени од  
оплеменета иверка во  боја д=16 мм кантирани 
со ABS трака                                             

бр. 10   

16 Систем за озвучување, звучници и три 
подвижни  микрофони                                             
    
 миксета:10 канали со моќ 2х500w/40 hm 
2х99 ефекти 
Преносен куфер за миксета 
Usb плеер 
2 звучника со 15 “-300/600 w 
50 мм титаниумски драјвер  
15 “ бас-75 мм гласовна наметка 98 дб 
2 сталаци за звучници 
3 микрофони безжични UHV 
сталака за микрофони и кабел 40 м, 2х2,5мм 

бр. 1   

17 Информативна светлосна  табла на влезот         
   

бр. 1   

18 Набавка на тв за на зид  од 32“ (82 цм)  
HD Ready Smart LED TV 
Резолуција(1366х 768)  
400 Hz PMI                                                                   
Triple XD Engine 
Miracast 
WebOS 2.0 
2хHDMI, 2хUSB 2.0, Scart                     
DVB-T/C/S2 
Вграден Wi-Fi                                                                         

бр. 1   

19 Набавка на тв за на зид  од 55“ (139цм)  
Full HD Smart LED tv 
Резолуција(1920х 1080)                               
200 Hz BMR IFC 
VR-Audio True Surround 
My home Screen 
Web Browser 
DVB-T/C 
Вграден Wi-Fi                                                                           

бр. 1   

20 Преносен компјутер  
Дисплеј:15.6“ (39.62 cm) FHD TN AG (SLIM) 
Резолуција:1920х1080  

бр. 1   
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Intel Core i7-6500U Processor 
(3M Cache,up to 2.3 GHz) 
AMD Radeon R7 M360-4G 
Меморија 8GB (2х4 GB DDR3L) 
Hard Drive 1 TB SATA, 5400 rpm/min 
DVD±RW 
Bluetooth 
Wi-Fi 802.11 ac 
USB, HDMI 

21 Печатач и скенер                                   
Мултифункциски принтер, скенер, копир, факс 
Прва страна од ready; црна (600х600) 9,5 ppm 
Месечен циклус до 8000 страни 
Процесор: 600 MHz 
Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 
10/100 Base-TX network port 
1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100 Base-
TX 
Мобилни: HP ePrint, Apple air print, Mobile Apps 
Меморија 128 МВ 

бр. 1   

22 Ќебиња и постелина по 2 бр.за две спални         бр. 4   

23 Помошна работна масичка за кујна 40/60/85 цм 
целосно изработена од  оплеменета иверка во  
боја д=16 мм и д=25 мм  
внатрешно кантирани со PVC трака а 
надворешно со ABS трака и кујнска плотна                          

бр. 1   

 ВКУПНО 
без ДДВ 

 
 

 

 

 

 
 

 
ВКУПЕН РЕКАПИТУЛАР 

Туристички Инфо Центар Пониква 

          

          

1 

I. Адаптација  на кров во подпокривен простор 
на регионален туристичко информативен 
центар Пониква         

2 

Набавка и вградување на Опрема за регионален 
туристичко информативен центар - Пониква 

        

       
ВКУПНО:   
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III.2. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без 
ДДВ, изнесува:__________________________________________________ [со бројки] 
________________________________________________________ [со букви] денари.  
 
Вкупниот износ на ДДВ изнесува ___________________ денари.  
 
 
III.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се 
согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација. 
 
III.4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени 
во тендерската документација. 
 
 
 

Место и датум 
 
___________________________ 

Одговорно лице 
 

___________________________ 
(потпис) 
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