ЈАВЕН ПОВИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА
ЗА НАБАВКА НА МАШИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВОСOЧНИ СОТНИ ОСНОВИ

Програмата за зачувување на природата во Северна Македонија – фаза 2, за потребите на нејзините
активности објавува јавен повик за набавка на: машина за производство на восoчни сотни основи.

Јавен повик за спроведување на постапка за набавка на машина за производство на восочни
сотни основи
Програмата за зачувување на природата во Северна Македонија – фаза 2 (ПЗП), проект на
Швајцарската агенција за развој и соработка (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC),
координирана од „Фармахем” од Скопје, има за цел да и помогне на Република Северна
Македонија да ги зачува природните вредности во брегалничкиот регион, интегрирајќи ги
современите пристапи за зачувување на природата. Во рамки на проектот се спроведува
компонента за поддршка на примена на одржливи земјоделски практики во пчеларството во
брегалничкиот регион, за која Програмата за зачувување на природата има потреба од набавка на
машина за производство на восочни сотни основи. Машината се набавува како поддршка за
зајакнување на капацитетите на јадрената група на пчелари од брегалничкиот регион "Меден
Исток"- Кочани.
За таа цел ПЗП спроведува постапка за набавка на машина за производство на восочни сотни
основи, согласно Методологијата за спроведување на постапки за набавки одобрена од
Швајцарската агенција за развој и соработка.
Доколку сте заинтересирани да доставите понуда, проектната задача ги содржи сите информации
кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги
користите оригиналните обрасци кои се составен дел на проектната задача.
Ве молиме понудата да ја доставите најдоцна 20 календарски денови од денот на објавувањето.

Понудите се поднесуваат на следнава адреса: ул Кичевска бр.1, 1060 Скопје, со назнака "За Јавен
повик (Реф. бр. 03/07/714)".

Во ________________________

Потпис на одговорно лице и печат

_____________________ година

_____________________________

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА
ЗА НАБАВКА НА МАШИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВОСOЧНИ
СОТНИ ОСНОВИ

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

Скопје, 02 октомври 2019 год.

Инструкции за понудувачите

1. Предмет на договорот за јавна набавка
Предмет на договорот за јавна набавка е машина за производство на восочни сотни основи.
Детален опис на предметот на набавката е даден во техничката спецификација во прилог 1 на оваа
проектна задача.

2. Договорен орган
Договорен орган е Програмата за зачувување на природата во Северна Македонија – фаза 2,
проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (Swiss Agency for Development and
Cooperation – SDC), координирана од „Фармахем”, со седиште на адреса ул. Кичевска бр. 1, 1060
Скопје.

3. Разлики во цена (корекција на цени)
Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот
понудувач ќе бидат фиксни за цело времетраење на договорот за набавка.

4. Рок на испорака на стоките / за извршување на услугата / за завршување на работите
Носителот на набавката е должен да ги испорача стоките / изврши услугите / заврши работите кои
се предмет на договорот во рок од 70 дена од денот на склучување на договорот за јавна набавка.

5. Начин на плаќање
Плаќањето по овој договор се врши по испорака на набавката која е предмет на договорот.
Начинот на плаќање е со фактура, не подоцна од 15 (петнаесет) дена по доставената фактура и
извршен технички прием на опремата која е предмет на овој договор.
Договорниот орган - Програма за зачувување на природата во Северна Македонија - фаза 2 ќе ги
уплати средствата на сметката на Носителот на набавката во висина на фактурната вредност на
набавката без вклучен ДДВ, бидејќи Договорниот орган за средствата донација од Швајцарската
амбасада во Република Северна Македонија е ослободен од ДДВ.
Проектот е регистриран во СЕП со бр. 11-6/105-1 од 22.03.2017 и УЈП решение бр. 26-18-170 од
24.03.2017 година за донациски проект со ЕДБ на проектот: 4044017100140.

6. Применливи прописи
Оваа постапка се спроведува согласно Методологијата за спроведување на постапки за набавки
одобрена од Швајцарската агенција за развој и соработка.

7. Право на учество
Право да достави понуда има секое заинтересирано правно лице од Република Северна
Македонија регистрирано за услуги поврзани со темата на постапките за доделување договори.
Понудувачите (или стручно лице/стручни лица од тимот на понудувачот) што имаат една или повеќе
негативни препораки, како и групите понудувачи (или стручно лице / стручни лица од тимот на
понудувачот) со негативна препорака, немаат право на учество или ќе бидат иземени од процесот.
Негативните препораки може да се дадат или од страна на донаторот или од бирото за јавни
набавки.
Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна
правна форма.
Групата на понудувачи треба да назначи претставник што ќе има овластување да ги извршува сите
деловни активности за и во име на која било страна и на сите страни од групата на понудувачи во
текот на постапката за доделување на договор и во текот на извршувањето на договорот, во случај
истата да биде избрана.
Во случај на понуда од група на понудувачи, претставникот на групата со својата понуда треба да
достави и писмено овластување потпишано од сите членови на групата на понудувачи со кое тие го
овластуваат претставникот да поднесе понуда и да ги презема сите права и обврски во нивно име
и за нивна сметка. 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.
Понудувачот во рамките на истата постапка за доделување на договор може да учествува само со
една понуда. Сите понуди каде еден понудувач се јавува во повеќе од една самостојна и/или групна
понуда ќе бидат отфрлени.
Лица што учествувале во изготвување на документацијата за постапката за доделување договор не
може да учествуваат како понудувачи или членови на заедничка група во постапката за доделување
договор.
8. Трошоци за поднесување на понуда
Понудувачот е одговорен за сите трошоци поврзани со подготовка и поднесување на понудата.
Договорниот орган што го доделува договорот нема одговорност за овие трошоци без оглед на
исходот од постапката за доделување на договорот.

8.1. Спречување на судир на интереси
Понудувачот не смее, при извршување на договорот, да ангажира лица кои биле вклучени во
евалуација на понудите поднесени во постапката за доделување договор, во текот на
спроведувањето на договорот. Во таков случај, договорниот орган што го доделил договорот има
полно право истиот да го раскине.

8.2 Појаснување, изменување и дополнување на проектната задача
8.2.1. Секое барање, информација и објаснување за проектната задача и други документи во
процесот може, преку електронска пошта, да се испрати на ПЗП marija@bregalnica-ncp.mk. ПЗП ќе
одговори во рок од 5 дена од приемот на пораката. Прашања може да се поставуваат најдоцна 6
дена пред истекот на рокот за доставување на понудите.

8.2.2. Програмата за зачувување на природата во Северна Македонија-фаза 2, 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 проектната задача која ќе ја објави на ист начин како
и претходната проектна задача –јавен повик.

9. Квалификации на понудувачите
I Формални барања


Почитување на рокот за поднесување на понуди – понудите мора да се достават во
наведениот рок;



Почитување на формата – понудите мора да се достават целосно опишани во формата во
точка 11.

II Определување на соодветноста – Следните критериуми за соодветност мора да бидат
исполнети. Во спротивно, понудата нема да се разгледува:


Лична состојба;



Способност за вршење на професионална дејност;



Економска и финансиска состојба;



Техничка или професионална способност.

10. 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:

10.1. Докажување на лична состојба
-

Тековна состојба;

-

Изјава на понудувачот 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;

-

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 или трајна забрана за вршење на одделна дејност и

-

Потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за
вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење
одделна дејност.

Документите од точка 10.1 не смеат да бидат постари од 6 месеци, а се доставуваат во оригинал
или копија потврдена од понудувачот. Ако договорниот орган се сомнева во документите за
утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации
директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.
10.2. 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 јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално
здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
10.3. Докажување на економска и финансиска состојба
-

Понудувачот својата економска и финансиска состојба ја докажува со извештај за
билансот на состојба издаден од надлежен орган.

10.4. Докажување на техничка или професионална способност

-

Понудувачот својата техничка или професионална способност ја докажува со својот
профил и референтна листа за главните испораки / услуги / или работи и / или
обезбедување потврда за техничката опрема и капацитетот на понудувачот.

11. Содржина на понудата

11.1. Начин на изготвување на понудата
Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во проектната задача. Понудата мора
да ги содржи сите елементи кои се предвидени во образецот на понуда во прилог на оваа проектна
задача. 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.
11.2. Елементи на понудата
Понудата треба да биде подготвена врз основа на оригиналната проектна задача и се состои
од следниве елементи:






Изјава со потпис и печат дека понудувачот ги разбира и прифаќа сите барања во
објавениот повик;
документи заради докажување на личната состојба, професионална дејност, економска
и финансиска состојба, како и техничка или професионална способност;
потврда дека понудувачот има соодветен персонал што ќе биде на располагање во текот
на спроведување на договорот;
технички предлог;
Финансиска понуда (Прилог 2 – Финансиската понуда мора да се пополни без никакви
измени на нејзината форма. Во спротивно понудата може да биде отфрлена како
неприфатлива).

11.3. Јазик во понудата
Понудата, како и целосната кореспонденција и документација во врска со понудата се доставуваат
на македонски јазик.
11.4. Цена во понудата
 Понудената цена треба да ги вкучува сите трошоци и попусти што се јавуваат кај понудувачот
(вклучувајќи и можни увозни царински давачки) и таа мора да биде изразена без ДДВ, што
се пресметува одделно;



Понудувачот во својата финансиска понуда треба да ги вклучи и трошоците за транспорт
на испорака во Кочанскиот регион, монтажа и техничка поддршка – обука за ракување
со машината како што е наведено во Прилог 1;



Цената мора да биде напишана и со цифри и со букви;



Во случај на несовпаѓање на цената напишана со бројки и онаа со букви ќе се земе предвид
центата напишана со букви;



Во случај на аритметички грешки, членовите на Комисијата за евалуација ќе решат која цена
ќе се земе во предвид;



Во случај цената да е повисока од предвидената, но понудувачот да ги исполнува сите други
критериуми за евалуација, Комисијата за евалуација може да одлучи да ја поништи
постапката или да преговара со понудувачот да ја намали цената на понудата;



Во случај да двајца од понудувачите имаат иста понудена цена Комисијата за евалуација ќе
ја земе в предвид понудата која е доставена прва согласно приемот во архивата, датум и
час.

11.5. Валута на понудата
Цената во понудата се изразува во македонски денари (МКД).
11.6. Период на важност на понудата
Периодот на важност на понудата ќе изнесува 30 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
проектната задача ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

11.7. Поднесување на понудата
Понудувачот подготвува еден оригинален примерок во писмена форма и еден електронски
примерок од понудата спакувани во еден коверт. Понудата се пишува со неизбришливо мастило
и ја потпишува одговорното лице на понудувачот или овластено лице од страна на понудувачот.
11.7.1 Краен рок за доставување на понудите
Краен рок за доставување на понудите е 20 календарски дена од објавувањето на повикот.
Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, се отфрла како
задоцнета и истата ќе му биде вратена на понудувачот неотворена.
11.7.2 Адреса за доставување на понудите
Понудите се доставуваат на следнава адреса:
Ул. Кичевска бр. 1, 1060 Скопје,

со назнака "За Јавен повик (Реф. бр. 03/07/714)"

11.8 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.

12. ОТВОРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ

12.1. Отворање на понудите

12.1.1. Отворањето на понудите нема да биде јавно. Нив ги отвора Комисија за евалуација.
12.1.2. Во текот на отворањето на понудите се води записник.

12.2. Евалуација на понудите
12.2.1. Модел за оцена на понудувачите и понудите
Комисијата за евалуација ги оценува понудувачите и 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 лична состојба

Валиден/Невалиден

Докази за способност за вршење професионална дејност

Валиден/Невалиден

Доказ за економска и финансиска состојба

Валиден/Невалиден

КРИТЕРИЕУМ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОГОВОР
Финансиска понуда

80 бодови

Техничка понуда
-

Должина на гарантниот рок

Вкупно

20 бодови
100 бодови

Понудувачот мора во целост да се придржува кон формалните барања и критериумите за
соодветност, во спротивно понудата нема да се разгледува.

1) Финансиска понуда


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:
Најниска понудена
Максимален број
∗
цена (без ДДВ)
бодови
Број на бодови =
Понудена цена (без ДДВ)
2) Карактеристики на квалитет (Техничка понуда)



Техничката понуда која ќе има најдолг гарантен рок ќе добие и најмногу бодови
(максималниот утврден). Бодовите за елементот техничка понуда кај другите понуди ќе се
пресметуваат по формулата.
Број на месеци
Максимален број
∗
на гарантен рок
бодови
Број на бодови =
Максимален број на месеци на
гарантниот рок

12.2.2. Договорот ќе му биде доделен на понудувачот со економски најповолна понуда,
односно понудувачот што добил најмногу бодови од сите поделементи од елементот економски
најповолна понуда.
12.2.3. Ако е пристигната само една понуда, тогаш таа мора да ги исполнува минималните
бодови за елементот од критериумот економски најповолна понуда за да биде избрана за
склучување на договор;
12.2.4. 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;
12.2.5. Избраниот понудувач ќе биде запознаен со конечната одлука по писмен пат, во рок
од 5 дена од донесувањето на одлуката;
12.2.6. Понудувачите што не биле одбрани ќе бидат запознаени по писмен пат, по
потпишување на договорот со избраниот понудувач;
12.2.7. Понудувачите што не биле одбрани немаат право на жалба;
12.2.8. Информацијата за избраниот понудувач ќе биде објавена на интернет страницата на
договорниот орган - Програма за зачувување на природата во Северна Македонија-фаза 2.

12.3. Доверливост на процесот на евалуација на понудите
12.3.1 Ниту една информација во врска со разгледувањето, оценката и споредбата на
понудите во процесот на евалуација нема да им се откријат на понудувачите или на кои било други
лица што не се службено вклучени во процесот.

12.4. Појаснување на понудите
12.4.1 Поднесување дополнителни документи по истекувањето на рокот не се прифаќа.
12.4.2. Доколку има потреба, Комисијата за евалуација може да побара појаснувања за
понудата. Барањето мора да се испрати по електронска пошта, а одговорот на понудувачот мора да
биде одговор директно до испраќачот.

13. ДОДЕЛУВАЊЕ И СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
13.1. Нацрт-одлуката за избор на најповолен понудувач ја донесува Комисијата за
евалуација заедно со извештајот за евалуацијата, се испраќа до Швајцарската агенција за развој и
соработка на одобрување. Доколку Швајцарската агенција за развој и соработка не се согласува со
донесената одлука од страна на Комисијата за евалуација, комисијата ќе мора повторно да ги

разгледа и оценува пристигнатите предлози и да излезе со друг најповолен понудувач. Конечната
одлука за избор на најповолен понудувач, по одобрување на Швајцарската Агенција за развој и
соработка, ја донесува Договорниот орган.
13.2. 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.
13.3. Договорниот орган ќе го достави договорот до избраниот најповолен понудувач во 6
(шест) примероци на потпишување.
13.4. 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.
14. Поништување на постапката за доделување на договор
Постапката на доделување на договор може да се поништи во случај кога:


Не е пристигната ниедна понуда;



Ниедна понуда не ги исполнува условите за евалуација;



Доколку избраниот најповолен понудувач не го потпише договорот во рокот утврден во
точка 13.4 од проектната задача, договорниот орган го задржува правото да смета дека
избраниот најповолен понудувач се откажал од склучување на договорот.

Прилог 1 – Технички спецификации

Технички спецификации

Машина за производство на восочни сотни основи, со следниве минимум технички
карактеристики :










Капацитет на машината 15 кг/час производство на восочни сотни основи;
Големина на ќелии 5,35mm;
Материјал: конструкција од не'рѓосувачки челик (инокс), алуминиумски валјаци;
Димензии на валјакот: 350mmx170mm;
Потрошувачка на енергија: 3,5 KW;
Комплетна линија за напојување: 13,5 KW;
Стерилизатор за восок 250 литри, трослоен со термоизолација и термичко масло,
изработен од лим од не'рѓосувачки челик;
Водено ладење низ и на валјаци;
Грејачи 2*2 kW, со дигитален термостат.

Испорака, монтажа и техничка поддршка:




Понудувачот треба да ја испорача и обезбеди инсталацијата на машината во Кочанскиот
регион;
Понудувачот треба да обезбеди техничка поддршка - обука за користење на машината;
Понудувачот треба да има доказ дека во наредните 5 години ќе има резервни делови за
машината.

Прилог 2 – Образец на понуда

Врз основа на јавниот повик ____________________ за спроведување на постапка за набавка на
Машина за восочни сотни основи во постапка со барање за прибирање на понуди, и на
проектната задача, 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 –Финансиска понуда

II.1. Согласни сме да ги понудиме следниве стоки/услуги/работи:

Опис

Машина за восочни сотни
основи

1

2

3

4

5

6

Означете ги
карактеристиките
кои се поседуваат

Единица
мерка

Колич
ина

Единечна
цена без
ДДВ

Вкупна цена
без ДДВ

ДДВ

Кол.

(3*4)

1

Вкупна цена без ДДВ
Со зборови:

Да се даде спецификација за машината како доказ за исполнување на минимум техничките барања
наведени во Прилог 1.

II.2 Техничка понуда

Должина на гарантниот рок изнесува ___________________________________

II.3. Според тоа, вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ,
изнесува: _______________________________________________________ [со бројки]
(__________________________________________________________) [со букви] денари.

II.4. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во проектната задача.

II.5. Нашата понуда важи за периодот утврден во проектната задача. Се согласуваме со начинот на
плаќање утврден во проектната задача.

II. 6. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во проектната
задача.

Место и датум
___________________________

Одговорно лице
___________________________
(потпис и печат)

