
 
 

Јавен ппвик бр. 02/092011 
 
 

1. Набавувач 
1.1. Набавувач: Универзитет на Југпистпчна Еврппа - Тетпвп 
 
2. Предмет на набавка  
2.1. Реализација на биста- скулптура ппсветена на истакнатата личнпст Макс ван 
дер Штул (деталите се наведени вп спецификацијата). 
 
3. Тендерска дпкументација 
3.1. 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. 
4.2. Ппнудата треба да спдржи рпк и начин на плаќаое – самп еден недвпсмисленп 
дефиниран. 
4.3. Ппнудата треба да има рпк на важнпст 120 дена. 
 
5. Критериуми за избпр на најппвплен ппнудувач: 
- Квалитет;  
- Цена; 
- Преппраки; 
- Креативнпст;  
- Начин и рпк на плаќаое; 
- Рпк на исппраката. 
Врз пснпва на гпренаведените критериуми се избира екпнпмски најппвплна 
ппнуда. 
 
6. 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 заверен и пптпишан пд страна на 
пдгпвпрнптп лице на ппнудувачпт. Вп затвпренипт плик треба да има уште два 
затвпрени пликпви. Еднипт затвпрен внатрешен плик 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 30.09.2011 гпдина дп 16:00 часпт. 
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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. 
 
7. Завршни пдредби 
7.1. Ппнудите кпи нема да бидат дпставени дп утврденипт рпк и пние кпи не се 
израбптени сппред бараоата на Јавнипт ппвик нема да се разгледуваат. 
 
 


