
 

 
 

Дп: Хптели вп РМ – Екпнпмски пператпри  Дата: 02.11.2018 
Предмет: Ппвик за дпставуваое на ппнуди 
 
Ппчитувани,  
 

Македпнскптп здружение на млади правници вп спрабптка сп партнерите 
Фпндацијата за развпј на лпкалната заедница Штип, Данскпт спвет за бегалци и 
Кпалицијата сите за правичнп судеое, гп спрпведуваат прпектпт „Правна ппмпш и 
ппддршка за зајакнуваое на капацитетите за застапуваое и пдржливпст на лпкални 
градански прганизации” ппддржан пд Еврппската Унија (IPA Civil Society Facility and 
Media Programme 2016). 

 
Вп рамките на пвпј прпект предвидени се и пбуки за членпви на градански 

прганизации. За таа цел, гп дпставуваме следнипт ПОВИК за дпставуваое на ппнуди: 
 

1. Нарачател/дпгпвпрен прган: Фпндација за развпј на лпкалната заедница Штип –
прпект, Правна ппмпш и ппддршка за зајакнуваое на капацитетите за 
застапуваое и пдржливпст на лпкални градански прганизации. 
 

2. Ппнудата треба да биде спставена вп следнипт фпрмат сп пптпис и печат 
(Фпрматпт вп прилпг): 

 

 Ппнудата треба да важи за 15-20 лица, за времетраеое пд три (2) дена, вп два (2) 
различни термини, кпи ќе ги утврдуваме дппплнителнп. Максимален брпј на 
нпќеваоа: 75 

 Хптелпт треба да има пбезбеден паркинг за најмaлку 10 впзила, кпј штп е вклучен 
вп ппнудата 

 Хптелпт, сппред категпризација, треба да биде најмалку сп 3 звезди. 

 Ппнудите треба да бидат назначени сп издвпенп ДДВ.   
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Unit price 
without 
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1 Пплн пансипн пп лице, вп еднпкреветна спба 
(вклученп ппјадпк, ручек, вечера  и пп еден 
флаширан безалкпхплен пијалпк за ручек и вечера) 

1 
  

2 Сала за спстанпци акустичнп пдвпена пд пстанатипт 
дел пд хптелпт спдветна и кпмптна за најмалку 30 
лица.  

1 
  

 Кпристеое на техничка ппрема ппрема (ЛЦД 
прпектпр, флипчарт табла) за пдржуваое на пбука 

1   

3 Освежуваое за време на пбуката и паузите (кафе, 
впда, неалкпхплен пијалпк), пп лице 

1 
  



 

 
 

 Цените вп ппнудата треба да бидат изразени вп денари.  

 Дпкументацијата кпја се ппднесува вп кппија треба да е заверена пд ппнудувачпт 
сп печат и пптпис пд пдгпвпрнптп лице, сп назнака „Вернп на пргиналпт“. 

 Обрпкпт за ручек треба да спдржи сезпнска салата, супа, ппрција главнп јадеое, 
десерт. 

 Обрпкпт за вечера треба да спдржи сезпнаска салата, ппрција главнп јадеое, 
десерт. 
 

3. Ппнудата треба да се дпстави сп следната придружна дпкументација: 
 

1. Ппнуда сп цени за услуги (пбразец вп прилпг)  
2. Tекпвна спстпјба на дпбавувачпт, не ппстара пд една гпдина; 
3. Изјава пд пвластенп лице за неппстпеое на услпви за исклучуваое на дпбавувачi за 

извршуваое на услуги (вп прилпг) 
 

Вп ппнудите треба да бидат пптпплнети сите пплиоа, вп спрптивнп ппнудата нема да 
биде прифатена.  
Ппнудата се дпставува на следнипт начин: 

 вп затвпрен плик, пп ппшта, или 

 на рака вп архивата на Фпндација за развпј на лпкалната заедница Штип, ул. 
Ванчп Прке бр.67/1, 2000 Штип 

o На надвпрешната страна на кпвертпт задплжителнп наведете: ,,За тендер 
Реф. Бр. IPA/2017/393-124“и текстпт "Да не се птвпра пред сесијата за 
пценуваое”. 

 или скенирана на e-mail ngirova@frlz.org.mk (вп субјект да се наведе Ппнуда за 
бараое реф. бр. IPA/2017/393-124) 

 
Критериум за дпделуваое на дпгпвпр ќе биде најниска ппнудена цена сппред 
спецификацијата и бараоата претхпднп.  
 
На пвпј ппвик мпже да се јават сите екпнпмски пператпри на теритпријата на 
Република Македпнија.  
 
Дпставените ппнуди треба да се сп валиднпст пд 6 месеци.  
Ппнудата треба да се дпстави вп рпк пд псум (8) дена пд денпт на пбјавуваое на 
ппвикпт, најдпцна дп 12.11.2018 до 16 часот. Ппнудите пристигнати пп крајнипт рпк 
нема да бидат земени вп предвид.  
Дпкплку Ви се пптребни дппплнителни инфпрмации, Ве мплам да кпнтактирате сп нас 
на следнава е-маил адреса: ngirova@frlz.org.mk 
 

                                                           
i Спгласнп делпт 2.4. пд ANNEX IV Procurement by grant Beneficiaries in the context of 
European Union external actions 
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