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Инструкции за понудувачите
1.Договорен орган
Договорен орган е Општина Илинден, со адреса на ул.9 бб. н.Илинден, телефон за контакт 02
2571-703, 02 2571-704, факс 02 2573-515 електронска адреса ilinden@ilinden.gov.mk.
2. Предмет на договорот за јавна набавка
Предмет на договорот за јавна набавка е набавка на услуги – Изработка и ревизија на основен
проект за изградба на Амбуланта во н.м.Миладиновци.
Предметот на договорот за јавна набавка е делив:
1 ДЕЛ - Изработка на основен проект за изградба на Амбуланта во н.м.Миладиновци и
2 ДЕЛ - Ревизија на основен проект за изградба на Амбуланта во н.м.Миладиновци.
Предметот на договорот за јавна набавка се однесува на изработка на Основен проект за
изградба на објект амбуланта во н.м.Миладиновци, општина Илинден. Основната намена на
градбата е В2 – Здравство и социјални установи со компатибилни класи и намени на
локацијата на дел од КП 170/39 и КП 170/38, КО Миладиновци.
При изработка на Основниот проект потребно е проектантот да ги почитува и применува сите
важечки законски одредби, прописи и стандарди за фаза архитектура, статика, водовод и
канализација, електрика и фаза термотехника и потребни елаборати согласно законот.
Економскиот оператор може да даде понуда за еден или за сите делови од предметот на
договорот за јавна набавка. Економскиот оператор не може да ги дели составните елементи на
поединечниот дел. За секој поединечен дел од предметот на договорот ќе се спроведе
посебна електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (https://enabavki.gov.mk). Предмет на секоја аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци
и попусти, без ДДВ за секој дел од предметот на договорот за јавна набавка. Понудената цена
треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и
посебно.
3. Начин на извршување на услугите
Носителот на набавката е должен изработката и ревизијата на основниот проект за изградба
на Амбуланта во н.м.Миладиновци да ја изврши по претходно добиен писмен Налог за
извршување на услуга потпишан од овластено лице назначено од страна на договорниот
орган.
4. Разлики во цена (корекција на цени)
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.
5. Рок на извршување на услугите
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5.1 Носителот на набавката е должен изработката на основниот проект за изградба на
Амбуланта во н.м.Миладиновци да ја изврши во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на
приемот на налог за работа потпишан од овластено лице од страна на договорниот орган.
5.2 Носителот на набавката е должен ревизијата на основен проект за за изградба на
Амбуланта во н.м.Миладиновци да ја изврши во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на
налогот за работа потпишан од овластено лице од страна на договорниот орган.
6. Начин на плаќање
Плаќањето ќе се врши одложено во рок од 90 (девеесет) дена од денот на прием на фактура,
испратница за извршената услуга потпишана од овластеното лице од страна на договорниот
орган и изработениот основен проект односно ревидираниот основен проект.
7. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите
7.1. За да учествува во постапката за доделување на договор, понудувачот треба да е
регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на
договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно
со прописите на земјата каде што е регистриран.
7.2. За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот
треба да има на располагање:
- документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ
дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде
што е регистриран, кој го доставува заедно со понудата во оригинал или копија заверена од
понудувачот и
- соодветна лиценца за проектирање на градби од II категорија односно лиценца за ревизија
на проекти за градби од II категорија согласно Законот за градење.
8. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација
8.1 Појаснување на тендерската документација
8.1.1. Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација
од договорниот орган, исклучиво во писмена форма, најдоцна 3 дена пред крајниот рок за
поднесување понудите.
8.1.2. Појаснувањето договорниот орган ќе го достави до сите економски оператори што
подигнале тендерска документација, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор
што побарал појаснување.
8.2 Изменување и дополнување на тендерската документација
8.2.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот
рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за
објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни
тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја
подигнале.
3

8.2.2. Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го
продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.
8.2.3. За продолжување на крајниот рок, договорниот орган писмено ќе ги извести сите
економски оператори што подигнале тендерска документација.
9. Изготвување и поднесување на понудите
9.1. Изјава за сериозност на понудата
Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата,
при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската
документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата,
истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и
согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки. Изјавата ја потпишува лицето што
ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето
што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на
изјавата.
9.2. Изјава за независно поднесување на понудата
Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за независно поднесување на
понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската
документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се
преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се невистинити.
Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува
изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и
овластување за потпишување на изјавата.
9.3. Начин на изготвување на понудата
Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација.
Понудата мора да ги содржи сите елементи кои се предвидени во образецот на понуда во
прилог на оваа тендерска документација. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок.
Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува одговорното лице на
понудувачот. 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 текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува
понудата.
Понудувачот поднесува вкупна цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ.
Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да
бидат искажани и посебно.
9.4. Елементи на понудата
Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:
- Пополнет образец на понуда (Прилог 1),
- Пополнет образец на изјава за сериозност на понудата (Прилог 2),
- Пополнет образец на изјава за независно поднесување на понуда (Прилог 3),
- Документ за регистрирана дејност,
- Копија од лиценца Б за проектирање на градби од втора категорија за 1 Дел од
предметот на набавката,
- Копија од лиценца Б за ревизија на проекти за градби од втора категорија за 2 Дел од
предметот на набавката.
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Економскиот оператор во својата понуда треба да ги вклучи сите елементи на понудата, во
спротивно понудата нема да се разгледува и ќе биде отфрлена како некомплетна.
9.5. Период на важност на понудата
Периодот на важност на понудата ќе изнесува 90 дена од денот утврден како краен 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 тој утврден во
оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.
9.6. Затворање на понудата
Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи
називот на понудувачот со целосна и точна адреса.
Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:
- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отворај“, да не се отвора пред времето и датумот за
отворањето на понудите (Напомена: во постапките со барање за прибирање на понуди
до 5 000 евра без вклучен ДДВ, не се спроведува јавно отварање на понудите).
Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не
презема одговорност за затурање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се
отворени предвремено поради непридржување кон условите за затворање и обележување на
истите ќе се отфрлат како неуредни.
9.7. Принцип на една понуда
Едно правно или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја
доставува поедиечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои
се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.
9.8. Краен рок и место за поднесување на понудите
9.8.1Краен рок за поднесување на понудата е 04.12.2014 година до 12,00 часот во архивата на
општина Илинден. Понудите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за
задоцнети и нема да бидат земени предвид во натамошната евалуација.
10. Критериуми за доделување на договорот
10.1 Критериум за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за јавна набавка
е:најниска цена.
Цена

100 бода

10.2 За елементот цена се утврдени вкупно 100 бодови.Заради евалуација цената на понудата
ќе се пресметува како вкупна цена без данок на додадена вредност, при што најмногу бодови
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 цена (без
ДДВ)

.

максимален број
бодови

Цена (безДДВ)
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10.3 Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на
критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 41/08).
11. Електронска аукција
11.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за
прибирање на понуди која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во
постапката, посебно за секој дел од предметот на набавката.
11.2. Подетални информации за електронската аукција:
Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со
барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена
вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на
електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната
фаза од постапката.
Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по
целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле
прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.
Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на адресата за е-пошта на
лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.
Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на
аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на
започнување и завршување на аукцијата, интервалот во кој ќе се спроведува негативното
наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).
Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган
ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за
поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на
понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат
достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување
конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само
еднаш, а доколку не поднесе конечна цена , првично понудената цена ќе се смета за конечна.
12. Доделување на договорот за јавна набавка
12.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во
постапката со барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот
оператор чија понуда има најниска цена.
12.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран
оној кој прв ја поднел понудата.
12.3. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или
повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана порано поднесената
понуда.
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12.4 Доколку во текот на постапката за доделување договор за јавна набавка, најповолната
прифатлива понуда согласно условите на постапката е со цена повисока од износот на
средства утврден во одлуката за јавна набавка, договорниот орган може да ја измени одлуката
и да дообезбеди средства потребни за реализација на договорот, под услов понудената цена
да не е понеповолна од реалните цени на пазарот и да не го надминува вредносниот праг
пропишан за видот на постапката согласно со Законот за јавните набавки.
12.5 По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, 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 аукцијатана
набавка.

13.Одговорност за недостатоци
Носителот на набавката одговара за недостатоците што би се покажале за време од 10 (десет)
години од предавањето и приемот на работите во согласност со одредбите од Законот за
облигационите односи ако недостатокот произлегува од некој недостаток во проектот, согласно
член 18 став 4 од Законот за јавни набавки.
14. Известување на понудувачите
Сите понудувачи кои учествувале во постапката за доделување на договор за јавна набавка со
барање за прибирање на понуди ќе бидат писмено известени за изборот на најповолна понуда
во рок од три дена од денот на донесување на одлуката за доделување на договорот за јавна
набавка, а во прилог на известувањето договорниот орган ќе достави и примерок од одлуката.
Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од
спроведената постапка.
15. Правна заштита
Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка 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 доделување на договор
за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните
набавки.
16. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка
16.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста
на одлуката за избор или за поништување на постапката.
16.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и
документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите.
Комисија за јавни набавки
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Техничка спецификација

за изработка и ревизија на основен проект за изградба на Амбуланта во
н.м.Миладиновци
Ред.
бр.

Позиција

1 ДЕЛ Изработка на основен проект
за изградба на Амбуланта во
н.м.Миладиновци
1
Изработка на основен проект за
изградба на Амбуланта во
н.м.Миладиновци со сите фази:
архитектура, статика, водовод и
канализација,
електрика
и
термотехника.
ВКУПНО 1 ДЕЛ
2 ДЕЛ Ревизија на основен проект за
изградба на Амбуланта во
н.м.Миладиновци
1
Ревизија на основен проект за
изградба на Амбуланта во
н.м.Миладиновци

Едине
чна
мерка

Количи
на
(нето
површ
ина)

м²

250

м²

250

Един.це
на без
ДДВ

ДДВ

Вкупна
цена без
ДДВ

ВКУПНО 2ДЕЛ
НАПОМЕНА:
При изработката на основниот проект за изградба на Амбуланта во н.м.Миладиновци,
економските оператори треба да ги имаат во предвид следните проектни барања од
проектната програма дадена во Прилог:
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ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
за изработка на Основен проект за изградба
на Амбуланта во н.м.Миладиновци
ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ:
Инвеститор за изработка на проектна докумантација:ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Објект: АМБУЛАНТА
Место: н.м.МИЛАДИНОВЦИ
ВОВЕД
Цел на оваа проектна програма е изработка на Основен проект за изградба на објект
амбуланта во н.м.Миладиновци, општина Илинден. Основната намена на градбата е В2Здравство и социјални установи со компатибилни класи и намени на локацијата на дел од
КП 170/39 и 170/38 КО Миладиновци.
При изработка на Основниот проект, потребно е од страна на проектантот да се почитуваат и
применуваат сите важечки законски одредби, прописи и стандарди за фаза архитектура,
статика, водовод и канализација, електрика и фаза термотехника и потребни елаборати
согласно законот .
ОПИС НА ЛОКАЦИЈАТА
Локацијата е предвидена за изградба на амбуланта односно основна намена е институција со
дејност В2-здравство. Околината на локацијата е образование, спорт и рекреација и јавни
објекти (пошта, просторија за пензионери).
Теренот е рамен и денивелиран во однос на главната пристапна улица.
ПРОЕКТНИ БАРАЊА
ОПШТИ СОДРЖИНИ
- Влез за посетители/пациенти
- Влезен хол со рецепција/приемно
- Шалтер-картотека
- Комуникации /ходници/чекална
- Санитарии за пациенти
- Санитарии за персонал
- Просторија за одржување на хигиена со остава
- Влез за аптека
- Аптека:
- oфицина
- магацин
- санитарии

5,0 м2
8,6 м2
мин 12,0 м2
35,0 м2
8,0 м2
8,0 м2
6,0 м2
5,0 м2
16,0 м2
10,0 м2
4,0 м2
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ОРДИНАЦИИ
- Просторија за патронажа/вакцинација/ (една ординација)
мин 16,0 м2
- Стоматологија (една ординација)
мин 16,0 м2
- Ординација за општа медицина (две простории)
2х мин16,0 м2
- Просторија за интервенции
мин 16,0 м2
- Помошна просторија
2х мин 12,0 м2
ОПИС НА УСЛУГИТЕ НА ПРОЕКТАНТОТ
Задолжителни графички прилози за сите фази:
1. Ситуација (градежна парцела, нејзината околина, автомобилски и пешачки
површини, зеленило и обработка на партерот со коти на сите димензии и
растојанија важни за поставеноста на градбата во однос на регулационата и
градежната линија, граница на градежната парцела и соседите) 1:500
2. Основа на приземје со партерно уредување 1:100
3. Основи на сите катови (надземни етажи), петта фасада со описи и функции на сите
простории со диспозиција на опрема 1:100
4. Пресеци-најмалку 2 карактеристични 1:100
5. Сите изгледи 1:100
6. Анализа на површини
7. Технички опис
8. Шеми на столарија и браварија
9. Предмер со пресметка на употребени количини
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ПРЕПОРАКИ И НАСОКИ
При проектирањето препорачливо е да се задоволат критериуми
и принципи на современ архитектонски израз, естетика и функција,
флексибилност, пристапност, ефикасност и економичност, да се
употребуваат материјали што при градбата едноставно се набавуваат
и се достапни на нашиот пазар а се со крајна цел изведба на
современ, функционално издржан и естетско економичен објект. Од
оваа причина при изготвувањето на предмерот и пресметките со
спецификацијата на употребни материјали потребно е описите на
сертифицираните материјалите да се точни, прецизно опишани и
специфицирани. Доколку при проктирањето се појават нестандардни
позиции на употребени материјали во предмерот да се додаде
еквивалент-варијанта на истите со детален опис и карактеристики:
•

•

•
•

•

•
•

одржливост и енергетска ефикасност: Изборот на материјалите и
инсталациите треба да обезбедат одржлив систем како и
материјалите за завршни обработки кои ќе бидат хигиенски и лесни
за употреба и одржување
обвивката треба да е термоизолирана со што би се обезбедило
минимално губење на топлина и загревавање според
препорачани вредности за ѕидови, стакла, кровен покривач и
подови
сите влезови за снабдување на материјали, изнесување на
медицински отпад и влезови за пациенти да се обезбедени со
рампи
подовите треба да бидат проектирани така да обезбедат соодветна
хидроизолација и да се лесни за одржување според прописите за
проектирање на ваков тип на објекти и на секое етажно ниво добро
изнивелирани и изедначени со висините заради безбедно движење
паркирањето да се реши во склоп на парцелата –партерно
постојниот објект/амбуланта ќе биде во функција се до изградба и
пред пуштање во употреба на новиот објект, заради непречено
давање на услуги на жителите. По изградба на новиот објект
постоечкиот објект ќе се отстрани заради партерно уредување и
изградба на отворен паркинг во функција на амбулантата.
при изготвување на основниот проект во делот на фазите:
електрика,водовод и термотехника да се води сметка дека
ординациите ќе бидат користени од концесионери.
при проектирањето да се предвиди можност за фазно
проширување на објектот во зависност од потребите на месното
население.

За сите останати работи кои не се опфатени со оваа проектна
програма се дава слобода за решавање на проектантот со тоа што за
важни измени треба да се запознае инвеститорот.
Комисија за јавни набавки
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Прилог 2 – Образец на понуда
[меморандум на понудувачот]

Врз основа на огласот за доделување договор за јавна набавка на
______________________________________________________________
[се внесува предметот на договорот за јавна набавка како што е
наведен во поканата] во постапка со барање за прибирање на понуди и
на 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: _______________________________________________
Дел II – Техничка и финансиска понуда
II.1.Согласни сме да ги понудиме следниве услуги:
1
2
3
4
5
Ред.
Позиција
Едине Колич Един.
бр.
чна
ина
цена
мерка (нето без ДДВ
површ
ина)
1 ДЕЛ Изработка на основен проект за
изградба на Амбуланта во
н.м.Миладиновци
1
Изработка на основен проект за
м²
250
изградба
на
Амбуланта
во
н.м.Миладиновци со сите фази:
архитектура, статика, водовод и
канализација,
електрика
и
термотехника.
ВКУПНО ЗА 1 ДЕЛ
Со зборови

6
ДДВ

7
Вкупна
цена без
ДДВ
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1
Ред.
бр.

2
Позиција

2 ДЕЛ Ревизија на основен проект за
изградба на Амбуланта во
н.м.Миладиновци
1
Ревизија на основен проект за
изградба на Амбуланта во
н.м.Миладиновци со сите фази:
архитектура, статика, водовод и
канализација,
електрика
и
термотехника.
ВКУПНО ЗА 2 ДЕЛ
Со зборови

3
Единеч
на
мерка

м²

4
5
Коли
Един.
чина цена без
(нето
ДДВ
повр
шина)

6
ДДВ

7
Цена со
ДДВ

250

[Во оваа точка понудувачот ги наведува стоките/услугите/работите кои ги нуди со
сите потребни технички карактеристики на истите, а во согласност со техничките
спецификации дадени во тендерската документација и ги наведува цените. Доколку е
попрактично, табелата може да се прилагоди или да се замени со друга форма која
договорниот орган ја смета за соодветна. Доколку договорот за јавна набавка е
поделен на делови, треба да се предвидат табели за секој дел посебно со
идентификување на кој дел се однесува секоја табела]

II.2. Според тоа, вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите
трошоци и попусти, без ДДВ, за 1 ДЕЛ - Изработка на основен проект за
изградба
на
Амбуланта
во
н.м.Миладиновци
изнесува:
_____________________________________________________ [со бројки]
(___________________________________________________) [со букви]
денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува ________________.
II.3. Според тоа, вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите
трошоци и попусти, без ДДВ, за 2 ДЕЛ - Ревизија на основен проект за
изградба
на
Амбуланта
во
н.м.Миладиновци
изнесува:
____________________________________________________ [со бројки]
(___________________________________________________) [со букви]
денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува ________________.
II.4. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување на услугите утврдени
во тендерската документација.
II.5. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската
документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во
тендерската документација.
II.6. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите
предвидени во тендерската документација.
Место и датум
___________________________

Одговорно лице
__________________________
(потпис и печат)
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Прилог 2 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА
Јас, долупотпишаниот ______________________________________ [име
и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а
во
својство
на
овластено
лице
на
понудувачот
______________________________________, изјавувам дека во целост ја
гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и 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 во случаите од член 47 став 6 од Законот за
јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од
страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија
сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум
________________

Одговорно лице
_________________
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Прилог 3 – Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА
Јас, долупотпишаниот ______________________________________ [име
и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки,
а
во
својство
на
овластено
лице
на
понудувачот
______________________________________, под целосна материјална и
кривична одговорност изјавувам дека понудата во постапката со барање
за прибирање на понуди бр.___________ [да се наведе бројот на
огласот] ја поднесувам независно, без договор со други економски
оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на
конкуренцијата, како и дека во постапката не учествувам со други
економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински
поврзан.
Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање
на невистинити наводи во изјавата, што може да доведе до поведување
на постапка за утврдување прекршочна или кривична одговорност против
понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа
изјава.
Место и датум
________________

Одговорно лице
_____________________
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