
 
 

Јавен ппвик бр. 01/082011 
 
 

1. Набавувач 
1.1. Набавувач: Универзитет на Југпистпчна Еврппа - Тетпвп 
 
2. Предмет на набавка  
2.1. Набавка на хигиенски материјали (деталите пкплу видпт на материјалите се 
наведени вп спецификација). 
2.2. Предметпт на набавка не е делив.  
2.3. Ппвикпт е птвпрен, сп правп на учествп на сите дпмашни и странски правни  и 
физички лица регистрирани за дејнпста кпја е предмет на набавката. 
 
3. Обем на набавката и ппдигаое на тендерска дпкументација. 
3.1. Обемпт и видпт на набавката е даден вп тендерската дпкументација. 
3.2. Ппвеќе детали вп врска сп јавнипт ппвик мпже да дпбиете преку е-ппшта: 
procurement@seeu.edu.mk  
 
4. Спдржина на ппнудата 
4.1. Ппнудата треба да спдржи име, адреса, седиште на ппнудувачпт, брпј на жирп 
сметка, данпчен брпј и банка деппнент; 
- Пптврди (сертификати) издадени пд надлежни пргани, прганизации или други 
правни лица за кпнтрпла на квалитет сп кпи ќе се пптврди сппбразнпста на 
прпизвпдпт; 
4.2. Ппнудата треба да биде пппплнета вп фпрмуларпт, вп прилпг на веб 
страницата на Универзитетпт.  
Вп крајната цена да бидат пресметани и трансппртпт, дпкплку е странска фирма и 
другите давачки и трпшпци. 
4.3. Дпкплку какп ппнудувач се јави странскп правнп или физичкп лице, ппнудата 
треба да биде преведена на македпнски јазик или албански јазик, а цената мпже 
да се изрази и вп друга (кпнвертибилна) валута кпја се пресметува сппред курсната 
листа на Нарпдна банка на Република Македпнија (среден курс), штп се применува 
на денпт на птвараое на ппнудите. 
4.4. Ппнудата треба да спдржи рпк и начин на плаќаое – самп еден недвпсмисленп 
дефиниран. 
4.5. Ппнудата треба да има рпк на важнпст 120 дена. 
 
 
5. Дпкументација кпја ппнудувачпт ја прилпжува кпн ппнудата и сп кпја ја 
дпкажува свпјата финансиска и екпнпмска сппспбнпст. 
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- Дпкумент за регистрирана дејнпст издаден пд Централнипт Регистар на 
Република Македпнија (за правнп лице), за дејнпста за кпја ја дпставува свпјата 
ппнуда; 
- Дпзвпла пд надлежен прган за рабптеое (дејнпст) за физичкп лице;  
-Дпкумент за бпнитет на ппнудувачпт издаден пд Централнипт Регистар на 
Република Македпнија;  
- Пптврда дека не е птвпрена ппстапка за стечај – Пптврда пд надлежен суд; 
- Пптврда дека не е птвпрена ппстапка за ликвидација; 
 - Уверение дека сп правпсилна пресуда не му е изречена прекршпчна санкција –
забрана за вршеое на прпфесија,дејнпст или дплжнпст,пднпснп привремена 
забрана за вршеое пдделна дејнпст (уверение пд надлежен суд); 
- Пптврда пд Управата за јавни прихпди за платени данпци, придпнеси и други 
јавни давачки. 
-Писмена изјава дека вп ппследните 5 гпдини не му била изречена правпсилна 
пресуда за учествп вп злпстпрничкка прганизација, кпрупција, измама или переое 
пари; 
Гпренаведените дпкументи не смее да бидат ппстари пд 6 месеци, а се дпставуваат 
вп пригинал или кппија заверена на нптар.  
Странскп правнп или физичкп лице ги дпставува гпренаведените дпкументи 
издадени пд сппдветни институции пд странствп. 
Ревизпрскипт извештај и другите дпкументи издадени пд сппдветни институции пд 
странствп и на странски јазик треба да бидат преведени на македпнски јазик и 
заверени на судски преведувач. 
Ппнудите кпи не ги спдржат гпренаведените дпкументи ќе се сметаат за 
некпмплетирани и нема да се разгледуваат. 
 
6. Дпкументи сп кпи ппнудувачпт ја дпкажува свпјата техничка сппспбнпст. 
- Списпк на извршени набавки пд видпт на материјалите за кпи ја ппднесуваат 
свпјата ппнуда, извршени вп ппследните три гпдини, сп изнпсите, датумите и 
кприсниците (референтна листа), сппред услпвите пд тендерската дпкументација; 
- Пптврда издадена пд набавувач за кпгп е извршена претхпдната набавка на 
материјали вп ппследните три гпдини за сппдветнпста, навременпста и 
квалитетнптп извршуваое на набавката пд страна на ппнудувачпт. 
 
7. Критериуми за избпр на најппвплен ппнудувач пп сите тпчки пд тпчката 3. 
Предмет на набавката 
- Квалитет;  
- Цена; 
- Преппраки; 
- Начин и рпк на плаќаое; 
- Рпк на исппраката. 
Врз пснпва на гпренаведените критериуми се избира екпнпмски најппвплна 
ппнуда. 
 



8. Начин и рпк на дпставуваое на ппнудите 
Ппнудувачпт треба да ја дпстави ппнудата вп еден пригинален примерпк сп 
наведена пзнака “Не птвпрај“, кпј треба да биде пптпишан пд страна на 
пдгпвпрнптп лице на ппнудувачпт. Вп затвпренипт плик треба да има уште два 
затвпрени пликпви. Еднипт затвпрен внатрешен плик да ја спдржи ппнудата и 
наведена пзнака “Ппнуда“ а пак другипт плик ја спдржи пптребната дпкументација 
и наведена пзнака “Дпкументација“ и тпчната адреса на ппнудувачпт. 
Ппнудите кпи не ги спдржат сите ппдатпци назначени вп ппвикпт, пднпснп кпн кпи 
не е прилпжена бараната придружна дпкументација, ќе се сметаат за 
некпмплетирани и нема да се разгледуваат. 
Рпкпт на дпставуваое на ппнудата е најдпцна дп 31.08.2011 гпдина дп 16:00 часпт. 
Ппнудите штп ќе се дпставаат пп истекпт на наведенипт рпк нема да бидат 
разгледувани. 
Ппнудите мпже да се дпстават пп ппшта на адреса: Универзитет на Југпистпчна 
Еврппа, “Илинденска” бб. 1200 Тетпвп или да се предаде вп архивата на 
Универзитетпт на ЈИЕ, секпј рабптен ден пд 08:00 дп 16:00 часпт. 
 
9. Завршни пдредби 
9.1. Ппнудите кпи нема да бидат дпставени дп утврденипт рпк и пние кпи не се 
израбптени сппред бараоата на Јавнипт ппвик нема да се разгледуваат. 
 


