ТЕХНИЧКИ ДИЈАЛОГ

со економски оператори согласно член 43 став 5 од Законот за јавни набавки, а во врска со
набавка на услуга Избор на овластена лабораторија (Испитување на физичко-хемиски
параметри на м/с за одредување на квалитет на производи – лабораториски анализи) и тоа:

Дел 1

Масла и масти: Моторски и индустриски масла, масло за краткорочна
конзервација, масло за долгорочна конзервација, масло за чистење на
оружје, масти.

Дел 2

Антифриз

Дел 3

Производи од текстил

Дел 4

Производи од кожа и ѓонови

Дел 5

Намирници за исхрана од животинско потекло

Предметот за јавна набавка е делив во делови согласно техничката спецификација од
тендерската документација.
Детални технички спецификации се дадени во тендерската документација.
Заинтересираните економски оператори можат да ги дадат своите предлози и коментари
на објавената тендерска документација најдоцна до 23.08.2018 година, со доставување на
истите во деловодството на Секторот за логистика, бул. „Илинден“ бб (поранешен Регрутен
Центар-Воена
Болница)
Скопје
или
електронски
на
адреса
plamenka.makedonska@morm.gov.mk, со назнака „за технички дијалог бр. 18/3-313/
/2018“.
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СЕКТОР ЗА ЛОГИСТИКА
ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА
.
Почитувани,
Договорниот орган Министерство за одбрана на Република Македонија, со седиште на ул: “Орце
Николов” бр.116 - Скопје, телефон за контакт: 02/32835-93, факс: 32830-25, контакт лице
Пламенка Македонска, електронска адреса plamenka.makedonska@morm.gov.mk , има потреба
од набавка на услуга - Избор на овластена лабораторија (Испитување на физичко-хемиски
параметри на м/с за одредување на квалитет на производи – лабораториски анализи).
За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна
набавка на стоки со барање за прибирање на понуди, во согласност со член 21 од Законот за
јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/07, 130/08, 97/10, 53/11
185/11, 15/13 ,148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 и 165/17),), за што објави
оглас број 18/3-232/12.
Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на договорот за
јавна набавка најдоцна до __________.2018 година, во _________часот.(по локално време)
исклучиво преку ЕСЈН (https://www.e-nabavki.gov.mk), притоа следејќи ги упатствата дадени во
“Прирачник за користење на ЕСЈН“ објавен на истата веб адреса во делот "Економски
оператори".
Со оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите
информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација се
состои од следните делови: инструкции за економските оператори, технички спецификации,
задолжителни одредби што ќе ги содржи договорот за јавна набавка, модел на договор, изјава
за сериозност на понудата, изјава за независна понуда и образец на понудата.
Понудата испратена преку ЕСЈН треба да биде електронски потпишана од страна на
економскиот оператор со користење на дигитален сертификат1. Во хартиена форма може да се
поднесе исклучиво документација во нестандарден формат и големина пред крајниот рок за
поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.
Oтворањето на понудите ќе биде јавно, по електронски пат преку ЕСЈН на ________.2018
година, во ________часот.
Однапред благодариме на соработката.

1

Електронско средство во кое се јавува електронскиот потпис и кое го заменува своерачниот потпис.

Инструкции за понудувачите
1. Договорен орган
1.1 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, со седиште на ул: “Орце
Николов” бр.116 - Скопје, телефон за контакт: 02/32835-93, факс: 32830-25, контакт лице
Пламенка Македонска-Поповска, електронска адреса plamenka.makedonska@morm.gov.mk .
2. Предмет на договорот за јавна набавка
2.1. Предмет на договорот е јавна набавка на услуги – Избор на овластена лабораторија
(Испитување на физичко-хемиски параметри за одредување на квалитет на стоки лабораториски анализи).
Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на
оваа тендерска документација.
2.2. Предметот на договорот е делив на 5 дела, како што е дефинирано во Прилог.бр.1
(Технички спецификации), кој е составен дел од оваа тендерска документација.
Дел 1–Масла и масти: Моторски и индустриски масла, масло за краткорочна конзервација,
масло за долгорочна конзервација, масло за чистење на оружје, масти.
Дел 2 - Антифриз
Дел 3 – Производи од текстил
Дел 4 – Производи од кожа и ѓонови
Дел 5 – Намирници за исхрана од животинско потекло
Предметот на договорот е делив на делови како што е дефинирано во техничките
спецификации. Економскиот оператор може да даде понуда за еден, повеќе 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://e-nabavki.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.
2.3. Опис на предметот на договорот за јавна набавка
Детален опис на предметот на договорот за јавна набавка е даден во техничката спецификација
во Прилог бр.1, кој е составен дел на тендерската документација. Вид на договорот за јавна
набавка – услуги со одложено плакање, кои се доставуваат на барање на договорниот орган.
3. Начин на извршување на услугата
Носителот на набавката, договорената услуга ја врши во акредитирана лабораторија и за
извршената анализа се издава документ-сертификат за квалитет на производот, со можност за
коментар за употребливоста на производот на кој се врши анализа.
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 испорака / за извршување на услугата
Носителот на набавката, договорената услуга ја врши врз основа на укажана потреба на
договорниот орган и/или согласно техничките упатства за користење и одржување на стоките,
во рок кој е во зависност од времето потребно за извршување на лабораториската анализа.
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6. Начин на плаќање
Се предвидува следниов начин на плаќање вирмански, одложено, по извршена услуга и
доставување на фактура, не пократко од 30 дена од прием на фактура.
7. Право на учество
7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски
оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и
економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има
негативна референца, нема право на учество.
7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко
лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на
договорот за јавна набавка.
7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во
соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се
здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.
7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите
во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за
извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве
податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата
и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го
потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на
која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата
економски оператори за извршување на договорот.
7.5. 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.
Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда, носителот на групата треба да биде
регистриран на Електронскиот систем за јавни набавки. 2
Носителот на групата задолжително ги потпишува со дигитален сертификат: понудата,
потребните изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и потпишува. Доколку
членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и
документацијата која тие ја изготвуваат и потпишуваат може да биде своерачно потпишана и
доставена во скенирана електронска форма.
7.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна
набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако
економскиот оператор:
- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.
7.7. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.
7.8. Доколку економската и финансиската состојба, односно техничката или професионалната
способност е поддржана од друг субјект, понудувачот е должен поддршката да ја докаже со
валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните финансиски
2

Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е
регистриран на ЕСЈН, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што
нерегистрираните претходно ќе ги регистрира на ЕСЈН врз основа на доставените податоци од понудата.
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средства, односно соодветните технички или професионални ресурси (член 151 и член 154 од
законот)
7.9. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од
договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора
да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како
и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и
слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна
набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.
7.10. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат
понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.
8. 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:
8.1. Лична состојба
- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество
во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако на
економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите
јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќa
- на понудувачот да 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;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење
на одделна дејност;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија,
дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара
договорниот орган.
8.2. 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.
8.3. Стандарди за системи за квалитет
За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од
аспект на стандардите за системи за квалитет, економскиот оператор треба да биде
акредитиран за соодветниот вид на анализи согласно Стандардот за квалитет МКС EN ISO/IEC
17025:2006.
8.7. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на
способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата преку ЕСЈН
задолжително ќе побара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за
утврдување способност во рок од пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.
Економскиот оператор преку ЕСЈН, го прикачува документот со појаснување или дополнување
во делот "Појаснување/Дополнување на поднесени документи", во рок од три работни дена, од
денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.
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8.8 Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат
својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.
Ако економски оператори поднесат групна понуда, економската и финансиската состојба, како
и техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на
сите членови во групата
9. Начин на докажување на способноста на понудувачот
Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба
со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми
за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната
документација утврдена во овој дел од тендерската документација:
9.1. За докажување на личната 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.
Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува
предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на
оваа тендерска документација.
Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда е утврдена за најповолна да ги
достави потребните документи за личната состојба. Документите од точка 9.1 не смеат да
бидат постари од 6 месеци од датумот определен како краен рок за поднесување на понуди.
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.
Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по
денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна од денот на донесувањето на
одлуката за избор на најповолна понуда. Ако економскиот оператор не ги достави бараните
документи во утвредниот рок од страна на комисијата за јавна набавка, или истите се
невалидни или несоодветни за утврдување на личната состојба, ќе се смета дека
понудувачот ја повлекол својата понуда што резултира со издавање негативна референца, а
комисијата за јавна набавка ќе го покани наредниот рангиран економски оператор или ќе
даде предлог за поништување на постапката.
Изјавата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски
потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице или овластениот
потписник на економскиот оператор.
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Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во
прирачникот “Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за економски оператори и
договорни органи“ објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Документи".
За да се избегнат технички пропусти при утврдување на валидноста на сертификатот,
препорачливо е економскиот оператор во понудата да наведе со кој софтверски пакет (Microsoft
Office 2003, 2007, 2010, OpenOffice итн.) се потпишани документите,
9.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност
За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да
достави со својата понуда 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.
9.3. За докажување на стандарди за системи за квалитет
Економскиот оператор го докажува исполнувањето на стандардот од потточка 8.3 со
доставување на:
- Важечки Сертификат за акредитација согласно стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006 за
соодветниот вид на анализи, издаден од Институт за акредитација на Република Македонија
или од акредитационо тело потписник на договорот за взаемно признавање на акредитациите
EA-Multirateral Agreement.
10. Појаснување, измена и дополнување на тендерската документација
10.1 Појаснување на тендерската документација
10.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од
договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, со користење на модулот
"Прашања и одговори", најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.
10.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, во модулот „Прашања и
одговори“, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат
автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат
во можност да го прочитаат појаснувањето, без при тоа да се идентификува економскиот
оператор што побарал појаснување.
10.2 Измена и дополнување на тендерската документација
10.2.1 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.
10.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи
крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.
10.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и
продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена
преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до
моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена
за конкретниот оглас.
11. Изготвување и поднесување на понудите
11.1. Начин на изготвување на понудата
Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација во
електронска форма, со користење на обрасците дадени во прилог и по можност во едитабилен
формат (Word, Excel).
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Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или
повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има
намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи
(фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот
орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.
11.2. Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде
електронски потпишана со користење на дигитален сертификат издаден на правното лице,
од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Дигиталниот
сертификат треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање односно
крајниот рок за поднесување на понудите.
Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и
овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.
Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во прирачникот
“Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за економски оператори и договорни
органи“ објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Документи".
11.3. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во
нестандарден формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку
истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.
11.4. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на
личната состојба
Со понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава со која потврдува дека ги
исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во
тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во
тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му
бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.
11.5. Изјава за сериозност на понудата
Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски 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.
11.6. Изјава за независнa понуда
Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и
електронски потпишана изјава за независнa понуда, 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 од ставот на овој член ја потпишува исклучиво
одговорното лице, се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по
истекот на рокот за поднесување на понудите.
Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното
лице. Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат
чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално
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потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице,
скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.
11.7. Елементи на понудата
Понудата треба да е составена од следниве елементи:
-пополнет Oбразец понуда, составен од: Oпшт дел, Техничка и финансиска понуда (со Детален
приказ на финансиската понуда и вкупна цена на понудата);
-Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на
личната состојба (Прилог 2),
-Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3),
-Изјава за независна понуда (Прилог 4)
-Документ за регистрирана дејност,
-Важечки Сертификат за акредитација согласно стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006 за
соодветниот вид на анализи, издаден од Институт за акредитација на Република Македонија
или од акредитационо тело потписник на договорот за взаемно признавање на акредитациите
EA-Multirateral Agreement
11.8. Јазик на понудата
Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се
разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото
кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата
може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.
11.9. Период на важност на понудата
Периодот на важност на понудата ќе изнесува 120 дена од денот на јавното отворање 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.
11.10. Принцип на една понуда
Едно право 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. Краен рок за поднесување на понудите
12.1. Краен рок за поднесување на понудите е ________.2018 година во __________часот.
12.2. Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб адреса: https://www.enabavki.gov.mk.
12.3. Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да
биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и
економскиот оператор ќе бидат известени и истата нема да се прикаже при отворање на
понудите.
13. Јавно отворање и евалуација на понудите
13.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на датумот и во часот утврдени како краен рок
за поднесување на понудите __________2018 година во ________ часот, на следнава локација
Министерство за одбрана на РМ – Сектор за логистика, ул. „Илинденска“ бб (Воена болница –
поранешен Регрутен центар) – сала за состаноци.
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13.2. Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при
што овластениот преставник треба на Комисијата да и предаде писмено овластување од
понудувачот.
13.3. Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната
и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. Условот за
спроведување на електронска аукција е во постапката да се пристигнати најмалку две
прифатливи понуди.
13. Критериум за доделување на договорот
13.1. Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска цена. За носител на
набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на
електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која
завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само
рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.
14. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка
14.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на
понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во
постапката.
14.2. Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку
Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) (https://www.e-nabavki.gov.mk).
14.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да
учествувате во постапката, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН и да поседувате дигитален
сертификат. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска
форма која е составен дел од ЕСЈН3, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од
регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска
пошта на економскиот оператор. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење
на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори,
кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.
14.4. 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 со активиран
кориснички профил во ЕСЈН.
Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандаче
на корисничкиот профил на ЕСЈН, на лицето кое ќе поднесе понуда за соодветната
постапка по електронски пат. 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

3

Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН
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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
15. Доделување на договорот за јавна набавка
15.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во
постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот
оператор чија понуда има најниска цена.
15.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран
оној кој прв ја поднел понудата.
15.3. 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
понудa.
15.4. Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да
му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива
понуда има најниска цена или да ја поништи постапката доколку се поднесени цени
понереални од реалните на пазарот.
15.5. 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 аукцијата).
16. Известување за доделување на договорот за јавна набавка
16.1 По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и
до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој
што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од
информативен карактер и не предизвиква правни последици. Исходот од електронската
аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.
16.2 Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку
ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката
за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат
известени за резултатите од постапката, одлуката кој е најповолен економски оператор како и
за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во
постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.
16.3 При потпишување на договорот, избраниот понудувач по добивањето на електронски
потпишано известување по електронска пошта на e-mail адресата од лицето за контакт наведено
во понудата е должен во рок од 5 работни дена да го подигне договорот од Секторот за логистика
и потпишан и заверен да го достави до Секторот.
Задолжителни елементи на договорот за јавна набавка
17.1. Задолжителните елементи на договорот за јавна набавка се дадени во точка 3, 4, 5 и 6
од тендерската документација
17.2.Гаранција за извршување на договорот:
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17.2.1 Понудувачот треба да достави банкарска гаранција за извршување на договорот, во висина
од 5% од вкупната вредност на договорот, издадена од реномирана банкарска институција,
избрана од понудувачот и прифатлива за набавувачот.
17.2.2 Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма со важност за период од од (12)
месеци плус 14 дена.
17.2.3. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја
доставува во рок најдоцна 7 дена по склучување на договорот, лично на лицето за контакт од
точка 1 од тендерската документација. Дојколку во овој рок не ја обезбеди и достави
банкарската гаранција согласно член 47 став (5) алинеа 3 и 4 од Законот за јавни набавки ќе ја
прекрши Изјавата за сериозност на понудата. Последицата од прекршување на Изјавата за
сериозност на понудата согласно член 47 став (6) од Законот за јавни набавки е објавување на
негативна референца од Договорниот орган на ЕСЈН што резултира со исклучување на
понудувачот од сите идни постапки за доделување на договори за јавни набавки во период од
една година.
17.2.4. Во случај на неисполнување на некоја од обврските од договорот за јавна набавка согласно
договореното, договорниот орган писмено ќе го извести носителот на набавката дека ќе
пристапи кон наплата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот.
17.2.5. Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното,
банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа
на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.
17.2.6. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа лично
или преку пошта на носителот на набавката.
18. 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. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по
донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.
19. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка
19.1. Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на
одлуката за избор или за поништување на постапката.
19.2. Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и
документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската документација.
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II. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Прилог бр. 1

Набавката е делива.
Дел 1 – Масла и масти: Моторски и индустриски масла, масло за краткорочна конзервација,
масло за долгорочна конзервација, масло за чистење на оружје, масти
Дел 2 - Антифриз
Дел 3 – Производи од текстил
Дел 4 – Производи од кожа и ѓонови (чизми, чевли, патики, јакни, чанти и сл.)
Дел 5 – Намирници за исхрана од животинско потекло
Проценетата вредност, по делови, изнесува:
Планирано
вкупно денари
без ДДВ

Планирано
вкупно денари
со ДДВ

1

Масти и масла: Моторски и индустриски масла,
масло за краткорочна конзервација, масло за
долгорочна конзервација, масло за чистење на
оружје, масти

270.339,00

319.000,00

2

Антифриз

55.424,00

65.400,00

3

Производи од текстил

350.848,00

414.000,00

4

Производи од кожа и ѓонови

132.372,00

156.200,00

5

Намирници за исхрана од животинско
потекло

182.543,00

215.400,00

Дел

Назив на услугата (физичко - хемиски параметри кои што
можат да бидат предмет на лабораториска анализа)

Секој Дел од спецификацијата претставува неделива целина. Понудувачот не може да ги дели
составните елементи на поединечниот Дел, при тоа во својата понуда е неопходно да ги понуди
сите ставки од Делот, во спротивно понудата ке биде некомплетна и со тоа неприфатлива.
Деловите, со сите составни елементи (ставки) се прикажани во следната табела:
Назив на услугата (физичко - хемиски параметри кои што можат да бидат предмет на
лабораториска анализа)

дел 1

МАСТИ И МАСЛА

А

Основни физичко хемиски параметри предмет на лабораториска анализа

1

Моторски и индустриски масла

1.1

Боја

1.2

Густина (gr/cm³); (kg/m³)

1.3

Кинематичка вискозност на +40ºС (mm²/sec)

1.4

Кинематичка вискозност на +100ºС (mm²/sec)

1.5

Индекс на вискозност

1.6

Точка на палење (отворен/затворен сад) (ºС)

1.7

Точка на течење (ºС)
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1.8

Корозија на Cu трака (3h /100 ºС )

1.9

TAN/ TBN (mgKOH/g)

1.10

Содржина на механички нечистотии (% m/m)

1.11

Вода и седименти (%)

1.12

Содржина на вода (%)

1.13

Содржина на пепел (% m/m)

1.14

Пенливост (стабилност/тенденција) (ml/ml)

2

Масло за краткорочна конзервација

2.1

Густина (gr/cm³); (kg/m³)

2.2

Кинематичка вискозност на +40ºС (mm²/sec)

2.3

Кинематичка вискозност на +50ºС (mm²/sec)

2.4

Кинематичка вискозност на +100ºС (mm²/sec)

2.5

Индекс на вискозност

2.6

Точка на палење (отворен/затворен систем) (ºС)

2.7

Точка на течење (ºС)

2.8

Корозија на Cu трака ( 3h /100ºС )

2.9

pH вредност на концентриран p-p

2.10

Точка на горење (ºС)

3

Масло за долгорочна конзервација

3.1

Точка на палење (отворен/затворен систем) (ºС)

3.2

Точка на течење (ºС)

3.3

Изглед

3.4

Брзина на сушење на филм (h)

3.5

Изглед на филм

4

Масло за чистење на оружје

4.1

Густина (gr/cm³); (kg/ m³)

4.2

Кинематичка вискозност на +37,8ºС, (mm²/sec)

4.3

Точка на палење (отворен/затворен систем) (ºС)

4.4

Точка на течење (ºС)

4.5

Содржина на механички примеси

4.6

pH вредност

5

Масти

5.1

Изглед/конзистенција

5.2

Пенетрација - неработна (mm/10)

5.3

Пенетрација - работна (mm/10)

5.4

Точка на капење (ºС)

5.5

Корозија на Cu трака ( 24h /100ºС )

5.6

Издвојување на масло (% m/m)

5.7

Загуби при испарување на 100ºС

5.8.

Работна стабилност во присуство на вода-разлика во пенетрација (mm/10)
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дел 2

Антифриз

2.1

Изглед

2.2

Густина (gr/ cm³)

2.3

Содржина на пепел (%м/м)

2.4

Пенливост

2.5

pH вредност на концентриран/воден раствор

2.6

Резервна алкалност

2.7

Точка на мрзнење (ºС)

2.8

Точка на палење (ºС)

2.9

Точка на вриење (ºС)

дел 3
3.1

Производи од текстил
Текстил-Предива, конци за шиење, јажиња и слични производи

3.1.1

Суровински состав (%)

3.1.2

Финост (должинска маса) (тех)

3.1.3

Број на завои (1/м) – Завои (зав/м)

3.1.4

Јачина на кинење (cN/тех)

3.1.5

Издолжување при кинење (%)

3.1.6

Степен на еластичност (%)

3.1.7

Промена на димензии (%) – Собирање при вриење (%)

3.1.8

pH – вредност на воден екстракт/pH – вредност

3.1.9
3.1.10

Постојаност на боја
Авиважа (%)

3.1.11

Cv на финост (%)

3.1.12
3.1.13

Cv - завои (%)
Cv јачина (%)

3.2

Производи од текстил (ткаенини, плетенини, неткаен текстил)

3.2.1

Суровински состав (%)

3.2.2

Ширина (cm)

3.2.3

Дебелина (mm)

3.2.4

Површинска маса (g/m²)

3.2.5

Густина (1/cm) (ж/cm)

3.2.6

Јачина на кинење (dаN) (dN/5cm (N))

3.2.7

Издолжување при кинење (%)

3.2.8

Промена на димензии (%)

3.2.9

Вид на ткаење (преплетка)

3.2.10

pH – вредност на воден екстрат
Постојаност на обојување (промена/премин)
-на перењена дадена температура
-на пот

3.2.11

-на триење суво/водено
-на пеглање
-на хемиско чистење
на светлина (светло)
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3.2.12
3.2.13
3.2.14

Водоодбојност
Водонепропустливост
Олеофобност (одбојност на маснотии)

3.2.15

Одбојност на ИЦР (инфрацрвени зраци)

3.2.16

Пилинг

3.2.17

Запаливост

3.2.18

Авиважа (%)

3.2.19

Антистатичност
Одредување на боја

3.2.20

-согласно референтен примерок
-согласно ТП (текстил пантоне)

3.2.21

Абразија (врт)

3.2.22

Пропустливост на водена пареа (mg)

3.2.23

Споредување со мерени параметри - големински измери со податоци од МАС
табела

3.2.24

Одредување на квалитетот на изработката и совпаѓање со бараниот модел

дел 4

ПРОИЗВОДИ ОД КОЖА И ЃОНОВИ (чизми, чевли, патики, јакни, чанти и сл.)

4.1

Одредување на квалитет на стоки од природна/вештачка кожа

4.1.1

Одредување на квалитет- вид на кожа и суровински состав (%)

4.1.2

Одредување на дебелина (мм)

4.1.3

Одредување испарливи материи (влага) (%)

4.1.4

Одредување PH на воден екстракт (pH-единици)

4.1.5

Одредување растворливи материи во дихлорметан и содржина на слободни масни
киселини (%)

4.1.6

Одредување дебелина на кожа (мм)

4.1.7

Одредување сила на кинење и издолжување при кинење (N/mm²)

4.1.8

Одредување на оптоварување при прскање - Дел 1: Прскање во правец на еден раб
(N)

4.1.9

Одредување постојаност на боја на триење (оценка)

4.1.10

Вид и класа на кожа

4.1.11

Хидрофобност

4.1.12

Затезна цврстина (N/mm²) или (N)

4.1.13

Прекидно издолжување (%)

4.1.14

Сила на цепење (N)

4.1.15

Постојаност на боја (пот и триење)

4.1.16

Влага (%)

4.1.17

Пепел (%)

4.1.18

Неврзана маст (%)
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4.2

Одредување на квалитет на обувки

4.2.1

Надворешен материјал

4.2.1.1

Вид на кожа

4.2.1.2

Дебелина (мм)

4.2.1.3

Постојаност на боја на триење (оценка)

4.2.1.4

Прекидна јачина (N/mm²)

4.2.1.5

Пропустливост на водена пареа (mg/sm².h)

4.2.1.6

Испитување динамичко продирање (пенетрација) на вода (cm²)

4.2.1.7

pH вредност (pH-единици)

4.2.1.8

Одредување на електричен отпор (Ω)

4.2.2.

Постава

4.2.2.1

Квантитативна хемиска анализа (суровински состав) (%)

4.2.2.2

Површинска маса (g/m²)

4.2.2.3

Дебелина (мм)

4.2.2.4

Постојаност на боја на триење (оценка)

4.2.2.5

Пропустливост на водена пареа (mg/sm².h)

4.2.2.6

Отпорност на абење (циклуси)

4.2.3

Пополна

4.2.3.1

Дебелина (мм)

4.2.4

Капна

4.2.4.1

Дебелина (мм)

4.2.5
4.2.5.1
4.2.6

Луб-обликуван
Дебелина средна (мм)
Улеп табаница

4.2.6.1

Квантитативна хемиска анализа (суровински состав) (%)

4.2.6.2

Дебелина (мм)

4.2.7

Врвки

4.2.7.1

Квантитативна хемиска анализа (суровински состав) (%)

4.2.7.2

Тежина (гр)

4.2.7.3

Должина (мм)

4.2.8

Ѓон

4.2.8.1

Горен слој-

4.2.8.2

Долен (газечки) слој

4.2.8.3

Квантитативна хемиска анализа (суровински состав) (%)

4.2.8.4
4.2.8.5
4.2.8.6

Вкупна дебелина на предниот дел на ѓонот (мм)
Вкупна дебелина на петниот дел на ѓонот (мм)
Висина на профилот (мм)
Тврдина на газечкиот слој (ShA)
Тврдина на меѓуѓон-полиуретан (ShA)
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4.2.8.7

Отпорност на абење гума (мм³)

4.2.8.8

Отпорност на одлепување на горниот дел од ѓонот(N/mm)

4.2.8.9

Вид на ѓон

4.2.8.10 Тврдина по Шор (Sh⁰)
4.2.8.11

Специфична тежина (gr/cm³)

4.2.8.12

Отпорност на масло

4.2.8.13

Сила на лепење на горниште и ѓон (N/mm)

4.3
4.3.1

Одредување на квалитет на готови производи од кожа
Опис

4.3.1.1

Одредување квалитет на вграден помошен материјал

4.3.1.2

Споредба на резултатите од анализите и совпаѓање со бараните вредности

4.3.1.3

Одредување на квалитетот на изработката и совпаѓање со бараниот модел

4.3.1.4

Споредување со мерени параметри- големнски измери со податоци од МАС- табела

4.3.1.5

Штепување

4.3.1.6

Шавови

4.3.1.7

Начин на врзување

4.3.1.8

Начин на спојување (горен дел со ѓон)

4.3.1.9

Железна галантерија

4.3.1.10

Флексибилни зони за амортизирање на удари

4.4

Големински измери и совпаѓање со МАС табела

4.4.1

Големински број

4.4.2

Тежина (g)

4.4.3

Висина (mm)

4.4.4

Совпаѓање со МАС табела

4.5.

Вградени помошни материјали (составни делови)

4.5.1

Јазик

4.5.2

Сара

4.5.3

Постава

4.5.4

Врвки

4.5.5

Капна

4.5.6

Луб

4.5.7

Улеб табаница

5

Намирници за исхрана од животинско потекло

5.1.

Микробиолошки критериуми

5.1.1

Listeria monocytogenes

5.1.2

Salmonella spp.

5.1.3

Campylobacter spp.

5.1.4

Yersinia enterocolitica

5.1.5

Clostridium perfringens

5.1.6

histamin

5.1.7

stafilokokni enterotoksini
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5.1.8
5.1.9

E.colli
koagulaza pozitivni stafilokoki

5.1.10

sulfitoreduciracki klostridii

5.1.11

aerobni mezofilni bakterii

5.1.12

kvasci i muvli

5.1.13

присуство на живи млечно киселински бактерии

5.2

Квалитативни параметри

5.2.1.

МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО

5.2.1.1

содржина на млечна маст

5.2.1.2

содржина на протеини

5.2.1.3

сува материја без маст

5.2.1.4

реакција на алкална фосфатаза

5.2.1.5
5.2.1.6

киселост по SH и pH
содржина на вода,

5.2.1.7

содржина на сол

5.2.1.8

масти во сува материја,

5.2.1.9

вода во безмаслена сува материја

5.2.1.10

содржина на растителни масти

5.2.2

Производи од месо

5.2.2.1

содржина на протеини од месо

5.2.2.2

содржина на масти

5.2.2.3

содржина на вода

5.2.2.4

содржина на сол

5.2.2.5

содржина на скроб

5.2.2.6

нитрити

5.2.2.7

фосфати

5.2.3

Мед

5.2.3.1

содржина на фруктоза и гликоза

5.2.3.2

содржина на сахароза

5.2.3.3

влага

5.2.3.4

нерастворлива вода

5.2.3.5

електрична спроводливост

5.2.3.6

вкупна киселост

5.2.3.7

ензим диастаза

5.2.3.8

хидроксиметил фурфурал

5.2.4

Дехидрирана храна за кучиња

5.2.4.1

содржина на протеини

5.2.4.2

содржина на масти

20

5.2.4.3

содржина на влага

5.2.4.4

пепел

5.2.4.5

растителни влакна

5.2.4.6

калциум

5.2.4.7

фосфор

5.2.4.8

витамин А

5.2.4.9

витамин Д

5.2.4.10

витамин Е

5.3.
5.3.1

Контаминенти и радионуклеиди
антибактериски супстанци, сулфонамиди и хиноли

5.3.2

диоксини

5.3.3

органохлорни соединенија и полихлорирани бифенили (PcBs)

5.3.4

афлатоксин М1

5.3.5

жива (Hg)

5.3.6

олово (Pb)

5.3.7

кадмиум (Cd)

5.3.8

цезиум Cs-134

5.3.9

цезиум Cs-137

5.3.10

стронциум Sr-90

5.3.11

калиум К-40

5.3.12

јод I-131
НАПОМЕНА: Цената на секој параметар да биде изразена за едно испитување-за
една единица

- Опис - Начин на извршување на услугата
Анализите да се вршат во акредитирана лабораторија и за секоја извршена анализа да се
издава соодветен документ - сертификат за квалитет на производот, со можност за коментар за
употребливоста на производот на кој се врши анализа.
Носителот на набавката услугата ја извршува по прием на писмено барање, во кое е
назначен точен назив и вид на производите кои се предмет на испитувањето, како и
параметрите на квалитетот кои треба да бидат предмет на лабораториска анализа и
испитување.
Корисникот на услугата во прилог на порачката-барањето доставува мостра на која ќе се
врши лабораториска анализа – испитувањето на параметрите на квалитетот. Земање на
мострите – примероците ќе го вршат претставници на договорниот орган. Носителот на
набавката се задолжува, по потреба, на договорниот орган да му обезбеди соодветна амбалажа
за земање на примероците, при проверка на квалитетот на производи за кои не може да се земе
мостра во оригинална фабричка амбалажа. Доколку договорниот орган во порачката не го
прецизира бројот на лабораториски анализи и испитувања, носиелот на набавката го утврдува
неопходниот број на испитувања за одредување на квалитетот на испитаната мостра –
примерок.
Носителот на набавката врз основа на извршените лабораториски анализи и испитувања
издава соодветен документ - сертификат за испитуваните производи со можност за коментар
за употребливоста на производот на кој се врши анализа.
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Мострите за анализа ги доставува во акредитирана лабораторија: ВП 2990 Скопје, ВП
1969 Петровец или Сектор за логистика
- Време и место на извршување на услугата: според потребите и времетраењето на
лабораториската анализа за испитуваната мостра од производот на кој треба да се врши
контрола на квалитет.
- Фактурата ја плаќа: ВП 2990 Скопје, ВП 1969 Петровец или Сектор за логистика
(соодветно за извршените лабораториски анализи)
- Квалитативен и квантитативен прием на услугите: ВП 2990 Скопје, ВП 1969 Петровец
или Сектор за логистика
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Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за
утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА
Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот
_____________________________________________________________ [се наведува назив на понудувачот] во
целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите
утврдени во законот и во тендерската документација по огласот за барање за прибирање на
понуди за јавна набавка на услуга – Избор на овластена лабораторија, објавен од страна на
Министерство за одбрана на РМ, бр.18/3-313/ /2018 и дека понудувачот ги има на располагање
сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на
овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде
избрана за најповолна.

Место и датум
___________________________

Одговорно лице
(име и презиме)
___________________________
(потпис и печат)*

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден
дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.
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Прилог 3 – 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 одговорно лице на
понудувачот________________________ ______________________________________, изјавувам дека во
целост ја гарантирам содржината на понудата по огласот за барање за прибирање на понуди
бр.18/3-313/ /2018 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

___________________________

(име и презиме)
___________________________
(потпис и печат)*

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден
дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

24

Прилог 4 – 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 за дел______________ (да се наведе делот од постапката за кој се
поднесува понуда) од постапката со барање за прибирање на понуди бр. 18/3-313/ /2018 за
Избор на овластена лабораторија, 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

___________________________

(име и презиме)
___________________________
(потпис и печат)**

*Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.
** Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител
е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш
истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат
да биде аплициран дигитален потпис.
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ОБРАЗЕЦ НА ЛИСТА НА ДОВЕРЛИВИ ИНФОРМАЦИИ

Информации кои се
доверливи

Бројот на
страниците со
тие
информации

Причини за
доверливост на
тие
информации

Временски
период во кој тие
информации ќе
бидат доверливи
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Прилог 1 – Образец на понуда

Врз основа на огласот број 18/3-313/ /2018 објавен од страна на Министерство за одбрана на
Република Македонија за доделување на договор за јавна набавка на услуга – Избор на
овластена лабораторија со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со
електронска аукција, преку Електронскиот систем за јавни набавки набавки (https://www.enabavki.gov.mk), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Општ дел (Информации за понудувачот)
I.1.Име на понудувачот: ______________________________________________________
I.2. Контакт информации
- Адреса: _______________________________________________________________
- Телефон: _____________________________________________________________
- Факс: _________________________________________________________________
- Е-пошта: ______________________________________________________________
- Лице за контакт: ______________________________________________________
I.3.Одговорно лице (управител):_______________________________________________
I.4. Даночен број: _____________________________________ЕМБС__________________
1.5. Жиро сметка _____________________________________________________________
1.6. Банка депонент __________________________________________________________
Дел II – Техничка и финансиска понуда со листа на цени
II.1.1. За Дел 1 – Масла и масти: Моторски и индустриски масла, масло за краткорочна
конзервација, масло за долгорочна конзервација, масло за чистење на оружје, масти,
согласни сме да ги понудиме услугите за баждарење (калибрирање) на стоките кои се предмет
на набавка со сите барања наведени во техничките спецификации од тендерската
документација
II.1.2.Го прифаќаме начинот на извршување утврден во тендерската документација.
II.1.3. Поединечните цени изнесуваат:
дел 1

Масла и масти: Моторски и индустриски масла, масло за краткорочна конзервација, масло за
долгорочна конзервација, масло за чистење на оружје, масти
Назив на услугa (физичко-хемиски параметри за анализа)

Единечна
цена денари
без ДДВ

Единечна
цена денари
со ДДВ

Рок на
извршување
(денови)

МАСТИ И МАСЛА

А

Основни физичко хемиски параметри предмет на
лабораториска анализа

1

Моторски и индустриски масла

1.1

Боја

1.2

Густина (gr/cm³); (kg/m³)

1.3

Кинематичка вискозност на +40ºС (mm²/sec)
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1.4

Кинематичка вискозност на +100ºС (mm²/sec)

1.5

Индекс на вискозност

1.6

Точка на палење (отворен/затворен сад) (ºС)

1.7

Точка на течење (ºС)

1.8

Корозија на Cu трака (3h /100 ºС )

1.9

TAN/ TBN (mgKOH/g)

1.10

Содржина на механички нечистотии (% m/m)

1.11

Вода и седименти (%)

1.12

Содржина на вода (%)

1.13

Содржина на пепел (% m/m)

1.14

Пенливост (стабилност/тенденција) (ml/ml)

2

Масло за краткорочна конзервација

2.1

Густина (gr/cm³); (kg/m³)

2.2

Кинематичка вискозност на +40ºС (mm²/sec)

2.3

Кинематичка вискозност на +50ºС (mm²/sec)

2.4

Кинематичка вискозност на +100ºС (mm²/sec)

2.5

Индекс на вискозност

2.6

Точка на палење (отворен/затворен систем) (ºС)

2.7

Точка на течење (ºС)

2.8

Корозија на Cu трака ( 3h /100ºС )

2.9

pH вредност на концентриран p-p

2.10

Точка на горење (ºС)
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3

Масло за долгорочна конзервација

3.1

Точка на палење (отворен/затворен систем) (ºС)

3.2

Точка на течење (ºС)

3.3

Изглед

3.4

Брзина на сушење на филм (h)

3.5

Изглед на филм

4

Масло за чистење на оружје

4.1

Густина (gr/cm³); (kg/ m³)

4.2

Кинематичка вискозност на +37,8ºС, (mm²/sec)

4.3

Точка на палење (отворен/затворен систем) (ºС)

4.4

Точка на течење (ºС)

4.5

Содржина на механички примеси

4.6

pH вредност

5

Масти

5.1

Изглед/конзистенција

5.2

Пенетрација - неработна (mm/10)

5.3

Пенетрација - работна (mm/10)

5.4

Точка на капење (ºС)

5.5

Корозија на Cu трака ( 24h /100ºС )

5.6

Издвојување на масло (% m/m)

5.7

Загуби при испарување на 100ºС

5.8.

Работна стабилност во присуство на вода-разлика во
пенетрација (mm/10)
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Вкупно за Дел 1 без ДДВ
Вкупно за Дел 1 со ДДВ
Вкупната цена на нашата понуда за Дел I од набавката, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти,
без ДДВ, кој посебно се искажува, изнесува: _________________________(со бројки)
__________________________________________(со букви) денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува________________________денари.

Одговорно лице
(име и презиме)
_________________
(потпис и печат)*

Место и датум
__________________

II.2.1. За Дел 2 – Антифриз, согласни сме да ги понудиме услугите за баждарење (калибрирање)
на стоките кои се предмет на набавка со сите барања наведени во техничките спецификации од
тендерската документација
II.2.2.Го прифаќаме начинот на извршување утврден во тендерската документација.
II.2.3. Поединечните цени изнесуваат:
дел 2

Антифриз
Назив на услугa (физичко-хемиски параметри за анализа)

2.1

Изглед

2.2

Густина (gr/ cm³)

2.3

Содржина на пепел (%м/м)

2.4

Пенливост

2.5

pH вредност на концентриран/воден раствор

2.6

Резервна алкалност

2.7

Точка на мрзнење (ºС)

2.8

Точка на палење (ºС)

2.9

Точка на вриење (ºС)

Единечна
цена денари
без ДДВ

Единечна
цена денари
со ДДВ

Рок на
извршување
(денови)

Вкупно за Дел 2 без ДДВ
Вкупно за Дел 2 со ДДВ
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Вкупната цена на нашата понуда за Дел 2 од набавката, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти,
без ДДВ, кој посебно се искажува, изнесува: _________________________(со бројки)
__________________________________________(со букви) денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува________________________денари.

Одговорно лице
(име и презиме)
_________________
(потпис и печат)*

Место и датум
__________________

II.3.1. За Дел 3 – Производи од текстил, согласни сме да ги понудиме услугите за баждарење
(калибрирање) на стоките кои се предмет на набавка со сите барања наведени во техничките
спецификации од тендерската документација
II.3.2.Го прифаќаме начинот на извршување утврден во тендерската документација.
II.3.3. Поединечните цени изнесуваат:
дел 3

Производи од текстил
Назив на услугa (физичко-хемиски параметри за анализа)

3.1

Единечна
цена денари
без ДДВ

Единечна
цена денари
со ДДВ

Рок на
извршување
(денови)

Текстил-Предива, конци за шиење, јажиња и
слични производи

3.1.1

Суровински состав (%)

3.1.2

Финост (должинска маса) (тех)

3.1.3

Број на завои (1/м) – Завои (зав/м)

3.1.4

Јачина на кинење (cN/тех)

3.1.5

Издолжување при кинење (%)

3.1.6

Степен на еластичност (%)

3.1.7

Промена на димензии (%) – Собирање при вриење (%)

3.1.8

pH – вредност на воден екстракт/pH – вредност

3.1.9

Постојаност на боја

3.1.10

Авиважа (%)

3.1.11

Cv на финост (%)
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3.1.12

Cv - завои (%)

3.1.13

Cv јачина (%)

3.2

Производи од текстил (ткаенини, плетенини,
неткаен текстил)

3.2.1

Суровински состав (%)

3.2.2

Ширина (cm)

3.2.3

Дебелина (mm)

3.2.4

Површинска маса (g/m²)

3.2.5

Густина (1/cm) (ж/cm)

3.2.6

Јачина на кинење (dаN) (dN/5cm (N))

3.2.7

Издолжување при кинење (%)

3.2.8

Промена на димензии (%)

3.2.9

Вид на ткаење (преплетка)

3.2.10

pH – вредност на воден екстрат

3.2.11

Постојаност на обојување (промена/премин)
-на перењена дадена температура
-на пот
-на триење суво/водено
-на пеглање
-на хемиско чистење
на светлина (светло)

3.2.12

Водоодбојност

3.2.13

Водонепропустливост
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3.2.14

Олеофобност (одбојност на маснотии)

3.2.15

Одбојност на ИЦР (инфрацрвени зраци)

3.2.16

Пилинг

3.2.17

Запаливост

3.2.18

Авиважа (%)

3.2.19

Антистатичност

3.2.20

Одредување на боја
-согласно референтен примерок

-согласно ТП (текстил пантоне)

3.2.21

Абразија (врт)

3.2.22

Пропустливост на водена пареа (mg)

3.2.23

Споредување со мерени параметри - големински
измери со податоци од МАС Табела

3.2.24

Одредување на квалитетот на изработката и
совпаѓање со бараниот модел
Вкупно за Дел 3 без ДДВ
Вкупно за Дел 3 со ДДВ

Вкупната цена на нашата понуда за Дел 3 од набавката, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти,
без ДДВ, кој посебно се искажува, изнесува: _________________________(со бројки)
__________________________________________(со букви) денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува________________________денари.

Место и датум
__________________

Одговорно лице
(име и презиме)
_________________
(потпис и печат)*

II.4.1. За Дел 4 – Производи од кожа и ѓонови (чизми, чевли, патики, јакни, чанти и сл.),
согласни сме да ги понудиме услугите за баждарење (калибрирање) на стоките кои се предмет
на набавка со сите барања наведени во техничките спецификации од тендерската
документација
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II.4.2.Го прифаќаме начинот на извршување утврден во тендерската документација.
II.4.3. Поединечните цени изнесуваат:
дел 4

Производи од кожа и ѓонови (чизми, чевли, патики, јакни, чанти и сл.)
Назив на услугa (физичко-хемиски параметри за анализа)

4.1

Одредување на квалитет на стоки од
природна/вештачка кожа

4.1.1

Одредување на квалитет- вид на кожа и суровински
состав (%)

4.1.2

Одредување на дебелина (мм)

4.1.3

Одредување испарливи материи (влага) (%)

4.1.4

Одредување PH на воден екстракт (pH-единици)

4.1.5

Одредување растворливи материи во дихлорметан и
содржина на слободни масни киселини (%)

4.1.6

Одредување дебелина на кожа (мм)

4.1.7

Одредување сила на кинење и издолжување при
кинење (N/mm²)

4.1.8

Одредување на оптоварување при прскање - Дел 1:
Прскање во правец на еден раб (N)

4.1.9

Одредување постојаност на боја на триење (оценка)

4.1.10

Вид и класа на кожа

4.1.11

Хидрофобност

4.1.12

Затезна цврстина (N/mm²) или (N)

4.1.13

Прекидно издолжување (%)

4.1.14

Сила на цепење (N)

4.1.15

Постојаност на боја (пот и триење)

4.1.16

Влага (%)

4.1.17

Пепел (%)

Единечна
цена денари
без ДДВ

Единечна
цена денари
со ДДВ

Рок на
извршување
(денови)
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4.1.18

Неврзана маст (%)

4.2

Одредување на квалитет на обувки

4.2.1

Надворешен материјал

4.2.1.1

Вид на кожа

4.2.1.2

Дебелина (мм)

4.2.1.3

Постојаност на боја на триење (оценка)

4.2.1.4

Прекидна јачина (N/mm²)

4.2.1.5

Пропустливост на водена пареа (mg/sm².h)

4.2.1.6

Испитување динамичко продирање (пенетрација) на
вода (cm²)

4.2.1.7

pH вредност (pH-единици)

4.2.1.8

Одредување на електричен отпор (Ω)

4.2.2.

Постава

4.2.2.1

Квантитативна хемиска анализа (суровински состав) (%)

4.2.2.2

Површинска маса (g/m²)

4.2.2.3

Дебелина (мм)

4.2.2.4

Постојаност на боја на триење (оценка)

4.2.2.5

Пропустливост на водена пареа (mg/sm².h)

4.2.2.6

Отпорност на абење (циклуси)

4.2.3

Пополна

4.2.3.1

Дебелина (мм)

4.2.4

Капна

4.2.4.1

Дебелина (мм)
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4.2.5
4.2.5.1
4.2.6

Луб-обликуван
Дебелина средна (мм)
Улеп табаница

4.2.6.1

Квантитативна хемиска анализа (суровински состав)
(%)

4.2.6.2

Дебелина (мм)

4.2.7

Врвки

4.2.7.1

Квантитативна хемиска анализа (суровински состав)
(%)

4.2.7.2

Тежина (гр)

4.2.7.3

Должина (мм)

4.2.8

Ѓон

4.2.8.1

Горен слој-

4.2.8.2

Долен (газечки) слој

4.2.8.3

Квантитативна хемиска анализа (суровински состав) (%)
Вкупна дебелина на предниот дел на ѓонот (мм)

4.2.8.4
Вкупна дебелина на петниот дел на ѓонот (мм)

4.2.8.5

Висина на профилот (мм)
Тврдина на газечкиот слој (ShA)

4.2.8.6
Тврдина на меѓуѓон-полиуретан (ShA)

4.2.8.7

Отпорност на абење гума (мм³)

4.2.8.8

Отпорност на одлепување на горниот дел од ѓонот(N/mm)

4.2.8.9

Вид на ѓон

4.2.8.10 Тврдина по Шор (Sh⁰)
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4.2.8.11

Специфична тежина (gr/cm³)

4.2.8.12

Отпорност на масло

4.2.8.13

Сила на лепење на горниште и ѓон (N/mm)

4.3
4.3.1

Одредување на квалитет на готови производи од
кожа
Опис

4.3.1.1

Одредување квалитет на вграден помошен материјал

4.3.1.2

Споредба на резултатите од анализите и совпаѓање со
бараните вредности

4.3.1.3

Одредување на квалитетот на изработката и совпаѓање со
бараниот модел

4.3.1.4

Споредување со мерени параметри- големнски измери со
податоци од МАС- табела

4.3.1.5

Штепување

4.3.1.6

Шавови

4.3.1.7

Начин на врзување

4.3.1.8

Начин на спојување (горен дел со ѓон)

4.3.1.9

Железна галантерија

4.3.1.10

Флексибилни зони за амортизирање на удари

4.4

Големински измери и совпаѓање со МАС табела

4.4.1

Големински број

4.4.2

Тежина (g)

4.4.3

Висина (mm)

4.4.4

Совпаѓање со МАС табела

4.5.

Вградени помошни материјали (составни делови)

4.5.1

Јазик
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4.5.2

Сара

4.5.3

Постава

4.5.4

Врвки

4.5.5

Капна

4.5.6

Луб

4.5.7

Улеб табаница
Вкупно за Дел 4 без ДДВ
Вкупно за Дел 4 со ДДВ

Вкупната цена на нашата понуда за Дел 4 од набавката, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти,
без ДДВ, кој посебно се искажува, изнесува: _________________________(со бројки)
__________________________________________(со букви) денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува________________________денари.

Одговорно лице
(име и презиме)
_________________
(потпис и печат)*

Место и датум
__________________

II.5.1. За Дел 5 – Намирници за исхрана од животинско потекло, согласни сме да ги понудиме
услугите за баждарење (калибрирање) на стоките кои се предмет на набавка со сите барања
наведени во техничките спецификации од тендерската документација
II.5.2.Го прифаќаме начинот на извршување утврден во тендерската документација.
II.5.3. Поединечните цени изнесуваат:
дел 5

Намирници за исхрана од животинско потекло
Назив на услугa (физичко-хемиски параметри за анализа)

5.1.

Микробиолошки критериуми

5.1.1

Listeria monocytogenes

5.1.2

Salmonella spp.

5.1.3

Campylobacter spp.

Единечна
цена денари
без ДДВ

Единечна
цена денари
со ДДВ

Рок на
извршување
(денови)
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5.1.4

Yersinia enterocolitica

5.1.5

Clostridium perfringens

5.1.6

histamin

5.1.7

stafilokokni enterotoksini

5.1.8

E.colli

5.1.9

koagulaza pozitivni stafilokoki

5.1.10

sulfitoreduciracki klostridii

5.1.11

aerobni mezofilni bakterii

5.1.12

kvasci i muvli

5.1.13

присуство на живи млечно киселински бактерии

5.2

Квалитативни параметри

5.2.1.

МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО

5.2.1.1

содржина на млечна маст

5.2.1.2

содржина на протеини

5.2.1.3

сува материја без маст

5.2.1.4

реакција на алкална фосфатаза

5.2.1.5

киселост по SH и pH

5.2.1.6

содржина на вода,

5.2.1.7

содржина на сол

5.2.1.8

масти во сува материја,

5.2.1.9

вода во безмаслена сува материја

5.2.1.10

содржина на растителни масти
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5.2.2

Производи од месо

5.2.2.1

содржина на протеини од месо

5.2.2.2

содржина на масти

5.2.2.3

содржина на вода

5.2.2.4

содржина на сол

5.2.2.5

содржина на скроб

5.2.2.6

нитрити

5.2.2.7

фосфати

5.2.3

Мед

5.2.3.1

содржина на фруктоза и гликоза

5.2.3.2

содржина на сахароза

5.2.3.3

влага

5.2.3.4

нерастворлива вода

5.2.3.5

електрична спроводливост

5.2.3.6

вкупна киселост

5.2.3.7

ензим диастаза

5.2.3.8

хидроксиметил фурфурал

5.2.4

Дехидрирана храна за кучиња

5.2.4.1

содржина на протеини

5.2.4.2

содржина на масти

5.2.4.3

содржина на влага

5.2.4.4

пепел
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5.2.4.5

растителни влакна

5.2.4.6

калциум

5.2.4.7

фосфор

5.2.4.8

витамин А

5.2.4.9

витамин Д

5.2.4.10 витамин Е
5.3.

Контаминенти и радионуклеиди

5.3.1

антибактериски супстанци, сулфонамиди и хиноли

5.3.2

диоксини

5.3.3

органохлорни соединенија и полихлорирани
бифенили (PcBs)

5.3.4

афлатоксин М1

5.3.5

жива (Hg)

5.3.6

олово (Pb)

5.3.7

кадмиум (Cd)

5.3.8

цезиум Cs-134

5.3.9

цезиум Cs-137

5.3.10

стронциум Sr-90

5.3.11

калиум К-40

5.3.12

јод I-131
Вкупно за Дел 5 без ДДВ
Вкупно за Дел 5 со ДДВ
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Вкупната цена на нашата понуда за Дел 5 од набавката, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти,
без ДДВ, кој посебно се искажува, изнесува: _________________________(со бројки)
__________________________________________(со букви) денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува________________________денари.

Одговорно лице
(име и презиме)
_________________
(потпис и печат)*

Место и датум
__________________

II.2. Ги прифаќаме начинот на извршување утврден во тендерска документација
Дел III – Финансиска понуда
III.1 Вкупната цена на нашата понуда, без ДДВ изнесува:
III.1.1. За Дел I од набавката ______________денари,___________________________________(со
зборови), Вкупниот износ на ДДВ изнесува_______________денари Поединечните цени се дадени
во прилог во Листата на поединечни цени.
III.1.2. За Дел 2 од набавката ______________денари___________________________________(со
зборови), Вкупниот износ на ДДВ изнесува_______________денари Поединечните цени се дадени
во прилог во Листата на поединечни цени.
III.1.1. За Дел 3 од набавката ______________денари,___________________________________(со
зборови), Вкупниот износ на ДДВ изнесува_______________денари Поединечните цени се дадени
во прилог во Листата на поединечни цени.
III.1.2. За Дел 4 од набавката ______________денари___________________________________(со
зборови), Вкупниот износ на ДДВ изнесува_______________денари Поединечните цени се дадени
во прилог во Листата на поединечни цени.
III.1.1. За Дел 5 од набавката ______________денари,___________________________________(со
зборови), Вкупниот износ на ДДВ изнесува_______________денари Поединечните цени се дадени
во прилог во Листата на поединечни цени.
III.2. Вкупната цена на понудата, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ
изнесува___________________денари, за набавка на_______________________________. Поединечните
цени се дадени во прилог во Листата на поединечни цени.
III.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација минимум 120
дена.
III. 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во
тендерската документација.
Место и датум
___________________________

Одговорно лице
(име и презиме)
___________________________
(потпис и печат)*

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден
дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.
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МОДЕЛ.НА.ДОГОВОР
Понудувачот (овластено лице) го потпишува (парафира) понудениот модел на договор во
тендерската документација со што формално потврдува дека ги прифаќа условите од
договорот, во случај да му биде доделена реализацијата на набавката.

ДОГОВОР
склучен во Скопје 2018 година помеѓу

ДОГОВОРЕН ОРГАН: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ул.
„Орце Николов“ бр. 116 Скопје, телефон 02/3283-022, факс 02/3283-025, претставувано од
(во натамошниот текст „договорен орган“) и
НОСИТЕЛ НА НАБАВКА:
претставувано од одговорно лице

(во натамошниот текст: носител на набавка)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Ред. Бр.

Дел од
постапка

Член 1
Со овој договор се утврдуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни по
спроведена постапка по Оглас бр. 18/3-313/12/2018 година за доделување договор за јавна
набавка на услуги – Избор на овластена лабораторија (Испитување на физичко-хемиски
параметри на м/с за одредување на квалитет на производи – лабораториски анализи), за
потребите на ВП 2803/40 Скопје и МО-Сектор за логистика, кои носителот на набавката се
обврзува да ги извршува, а корисникот на услугата да ги плати во согласност со одредбите од
овој Договор и тоа:

Назив на услугa (физичко-хемиски параметри за анализа)

Рок на
извршување
(денови)

ЦЕНА
Член 2
Вредноста на услугите од член 1 на овој Договор изнесува:

Назив на услугa (физичко-хемиски параметри за анализа)

Единечна цена
денари без ДДВ

Единечна
цена денари
со ДДВ
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Вкупна вредност без ДДВ во денари:
Вкупна вредност со ДДВ во денари
Вкупната вредност на услугите од член 1 на Договорот изнесува
денари без ДДВ,
односно
денари со ДДВ, франко краен примател на договорниот орган ВПоена пошта 2990
Скопје, ВП 1969 Петровец и МО-Сектор за логистика
Носителот на набавка е должен согласно Законот за данок на додадена вредност
(“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09,
133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11 и 155/12), данокот на додадена вредност посебно да го пресмета
и искаже во доставената фактура, а паѓа на товар на договорниот орган.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Член 3
Овој договор е со важност од 12 (дванаесет) месеци од денот на неговото потпишување од
двете договорни страни.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Член 4
Носителот на набавката треба да достави банкарска гаранција за извршување на
договорот, наплатлива на прв повик, во висина од 5% од вкупната вредност на договорот,
издадена од реномирана банкарска институција, избрана од понудувачот и прифатлива за
набавувачот.
Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма со важност за период од 12 месеци
плус 14 дена.
Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ја доставува во рок најдоцна 7 дена по
склучување на договорот. Дојколку во овој рок не ја обезбеди и достави банкарската гаранција
согласно член 47 став (5) алинеа 3 и 4 од Законот за јавни набавки ќе ја прекрши Изјавата за
сериозност на понудата. Последицата од прекршување на Изјавата за сериозност на понудата
согласно член 47 став (6) од Законот за јавни набавки е објавување на негативна референца од
Договорниот орган на ЕСЈН што резултира со исклучување на понудувачот од сите идни
постапки за доделување на договори за јавни набавки во период од една година.
Во случај на неисполнување на некоја од обврските од договорот за јавна набавка согласно
договореното, договорниот орган писмено ќе го извести носителот на набавката дека ќе
пристапи кон наплата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот.
Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното,
банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа
на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.
Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа лично
или преку пошта на носителот на набавката.

РОК И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
Член 5
Крајниот корисник на услугата - ВП 2990 Скопје, ВП 1969 Петровец и МО-Сектор за
логистика се обврзува да достави писмено барање-порачка за услугите од член 1 на овој Договор
до вршителот на услугата, во кое е потребно да назначи:
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- точен назив и вид на производите кои се предмет на испитувањето на параметрите на
квалитетот.
Крајниот корисник на услугата се обврзува во прилог на порачката-барањето да достави
мостра во на која ќе се врши лабораториска анализа - испитување на параметрите на
квалитетот. Во зависност од видот на производот, крајниот корисник на услугата може да достави
до вршителот на услугата, мостра во 2 (два) примерока. Земањето на мострите-примероците ќе
го вршат претставници на крајниот корисник на услугата.
Вршителот на услугата се задолжува, по потреба, на крајниот корисник на услугата да му
обезбеди соодветна амбалажа за земање на примероците, при проверка на квалитетот на
производи за кои не може да се земе мостра во оригинална фабричка амбалажа. Доколку
крајниот корисник на услугата во барањето-порачката не го прецизира бројот на лабораториски
анализи и испитувања, вршителот на услугата го утврдува неопходниот број на испитувања за
одредување на квалитетот на испитаната мостра-примерок.
Во итни случаи, крајниот корисник на услугата може да ја достави порачката до
вршителот на услугата и по телефакс.
Вршителот на услугата се обврзува врз основа на извршените лабораториски анализи и
испитувања да издаде соодветен документ (Сертификат за квалитет на производот, Уверение,
Лабараториска анализа) за параметрите на квалитетот на производот, со коментар за
употребливоста на производот на кој се врши анализа.
Вршителот на услугата се обврзува лабораториските анализи - испитувања да ги
извршува според доставеното писмено барање-порачка од крајниот корисник на услугата, во
бараниот рок.
Услугите се сметаат за извршени со доставувањето на соодветниот документ
(Сертификат за квалитет на производот, Уверение, Лабараториска анализа) до корисникот на
услугата, во бараниот рок од страна на вршителот на услугата до крајниот корисник на услугата.

КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ И РЕКЛАМАЦИЈА
Член 6
Вршителот на услугата превзема потполна одговорност за квалитетот и стручноста во
извршувањето на услугите од член 1 на овој Договор и се обврзува лабораториските анализииспитувања да ги изврши со користење на акредитирани методи, опрема и квалитетен
потрошен материјал, по соодветните стандарди во Република Македонија МКС (Македонски
стандард) и други меѓународни стандарди прифатени во Република Македонија.
Доколку во текот на 3 (три) месеци од издавањето на соодветниот документ (Сертификат
за квалитет на производот, Уверение, Лабараториска анализа) од испитувањето на параметрите
на квалитетот, за кој период вршителот на услугата е должен да го чува вториот примерок од
доставената мостра од крајниот корисник на услугата, се утврди дека квалитетот на средствата
отстапува од квалитетот во издадениот документ, корисникот на услугата има право на
рекламација и повторна анализа на товар на вршителот на услугата.
ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Член 7
Во случај на доцнење на испораката или неизвршување на испораката на производите кои
се предмет на овој договор, од страна на носителот на набавката, договорниот орган има право
на надомест на штета.
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ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ФАКТУРА
Член 8
При изготвувањето на фактурата носителот на набавката е должен да ги наведе следните
елементи:
- назив на договорниот орган, место, седиште, даночен број, број и датум на договорот;
- количини со опис на производите;
- единечни договорни цени за секој вид на производите;
- вкупна цена на производите;
- пресметка за ДДВ;
- вкупна цена за исплата на фактурата и
- валута на плаќање
НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ
Член 9
Плаќањето на производите од член 1 на овој договор го врши договорниот орган, во рок не
пократок од 30 денa по испорака на средствата и прием на фактура.
Носителот на набавка се обврзува во рок од 3 (три) дена од денот на испораката на
средствата до ВП 2990 Скопје или МО-Сектор за логистика, да достави фактура со прилог
испратница потпишана од крајниот корисник на договорниот орган-примател на производите и
носителот на набавката, со цело име и презиме од лицето кое врши испорака и лицето кое врши
прием на средствата.
ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА
Член 10
Носителот на набавката е должен да ги изврши услугите во времето и местото утврдени со
овој договор.
Носителот на набавката ја извршил обврската од став 1 на овој член, кога услугите ќе ги
изврши во времето и местото утврдени со овој договор.
ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Член 11
Во случај на задоцнување со испораката на стоките, носителот на набавката е должен да
му плати на договорниот орган пенали во висина од 2 промила дневно, а пеналите не можат да
бидат поголеми од 5% од вредноста на подоцна испорачаните стоки.
Носителот на набавка е ослободен од обврската за плаќање на пенали, ако задоцнувањето е последица на виша сила (елементарни непогоди од поголем размер) и меѓународни
забрани и блокади. Во овие случаи, носителот на набавка е должен без одлагање, а најдоцна во
рок од 8 дена по дознавањето за тоа да го извести договорниот орган по писмен пат, а потоа
договорно ќе се утврди нов рок на испорака на договорените стоки.
УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Член 12
Договорот може да се раскине и пред неговото извршување, со претходна согласност на
двете договорни страни, под услови предвидени со Законот за облигациони односи.
Договорот може да се раскине и еднострано доколку една од договорните страни не ги
извршува обврските утврдени со овој договор. За намерата за раскинувањето на овој договор,
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страната се обврзува писмено да ја опомене другата договорна страна. Договорот ќе се смета за
раскинат по истекот на 15 дена од денот на приемот на писмената опомена.
Член 13
Договорот не може да се раскине поради неисполнување на
обврската.

незначителен дел од

Член 14
Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите
обврски, освен од обврската за надомест на евентуална штета.
ОПШТИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 15
Договорните страни можат да ги дополнат или изменат одредбите од овој Договор само
спогодбено.
Договорната страна која бара измена или дополнување е должна своето барање до
другата страна да го достави во писмена форма.
Одредбите од овој договор можат да се изменат или дополнат со склучување на анекс
кон договорот.
Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена
форма и ако се потпишани од двете договорни страни.
Член 16
Ако нешто не е изрично одредено со овој договор, за двете договорни страни важат
одредбите од Законот за облигационите односи.
Во случај на спор, кој не може да се реши со договарање помеѓу страните, ќе решава
надлежниот суд во Скопје.
Овој договор е изработен во 6 (шест) еднообразни примероци од кои 2 (два) за
носителот на набавката а 4 (четири) на договорниот орган.
НОСИТЕЛ НА НАБАВКА

ДОГОВОРЕН ОРГАН
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

одговорно лице

Напомена: Договорниот орган го задржува правото на измена на Модел - договорот за предметната набавка.
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