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Скопје 16.06.2017  

Повик за доставање на Понуди   

за печатење на промотивен материјал за проектот    

Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор – развивање 

иновативен модел за мобилизација на финансиски средства“ 

1. Цел на повикот 

Понудувачот треба да обезбеди стручна поддршка на Проектот „Партнерство меѓу граѓанското 

општество и деловниот сектор – развивање иновативен модел за мобилизација на финансиски 

средства“ (Проектот) во печатењето на промотивен материјал за проектните активности.  

2. Цел на проектот   

Проектот ќе развие и промовира иновативен модел за соработка меѓу граѓанскиот и бизнис 

секторот преку воведување сертификат за фер однос кон потрошувачите, што ќе го доделуваат 

граѓански организации како услуга насочена кон бизнис заедницата. Проектот на тој начин ќе 

придонесе за диверзификација на изворите на финансирање на граѓанското општество и 

влијанието врз спроведување на политики за заштита на потрошувачите и животната средина. 

Активностите ќе бидат спроведувани до 31.08.2019 год. 

3. Спроведување на активностите и очекувани резултати 

Со понудувачот ќе се склучи договор за печатење на промотивни материјали согласно 

динамиката на проетнките активности.  Согласно утврдената спецификација за потребните 

материјали, сугесивно во динамиката на проектните активности, ќе се испорачуваат 

догворените количини од конкрентиот промотивен материјал. Од понудувачот се очекува 

испораката на материјалите ќе биде во период до 15 дена од денот на нарачка на материјалите. 

4. Начин на пријавување и избор 

Заинтересираните кандидати треба да ги достават своите понуди во печатена форма, во 

образецот на понуда кој е анекс на овој повик.  

Дополнителни прашања заинтересираните понудувачи можат да достават до 20 јуни 2017 

година, на  creation@t.mk  ( со назнака повик за понуди за печатење) или на телефон 3216-903 , 

лице за контакт Ева Делева.  

 Рокот на поднесување на понудите е 26 Јуни 2017 година  до 16,оо часот на адреса ЗБК Креација, 

ул Никола Парапунов 41 ( кацеларија 5), 1000 Скопје.  

Критериум за избор на понудувачот е најниска цена. 

mailto:creation@t.mk
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Прилог 1 – Образец на понуда 

Врз основа на повикот од 16.06.2016 година објавена од Проектот  Партнерство меѓу граѓанското 

општество и деловниот сектор – развивање иновативен модел за мобилизација на финансиски 

средства“за доделување на Договор за печатење на промотивен материјал ја поднесуваме следнава: 

П О Н У Д А 

Дел I – Информации за понудувачот 

I.1. Име на понудувачот: ____________________________________________ 

I.2. Контакт информации 

 Адреса: ________________________________________________ 

 Телефон: _______________________________________________ 

 Факс: ____________________________ 

 Е-пошта: 

 Лице за контакт: _______________________________________    

I.3.  Даночен број: _____________________________________ 

I.4. Матичен број: _____________________________ 

 

Дел II – Техничка понуда 

II.1.Согласни сме да ги понудиме следниве услуги:  

 

* Конструкт хартија 135 грамска, без рамка или стакло за врамување,   

** Папка ( А4, 4/0 бои, пластификат 1/0, со лепен џеп);  пенкало (пластично со печат една боја на една 

позција); Инфо леток (димензии i 10x20sm, 4/4 boi na 135gr. Хартија), Тефтер ( A5, внатрешен дел 20 

листа бланко, корица предна 4/0 бои, корица задна бланко , спирала по горната страна  

   

Публикација Формат Страници

Примероци 

(МК+АЛБ)

Дизајн 

Цена

Печат (цена)без 

ДДВ

Вкупно цена беџ 

ДДВ

студијa за политиката 

А4 - црно бела; 

насловна  во бојаБоја 60 300

резимеа за политиките (5)

А5 црно бела, насловна 

во боја 20 300

летоци А 4- свиткани на 3 , боја 2 3750+1250

плакети за компаните* А 4 боја 30

постери А 3 - боја / 90+30

материјали за настаните копирање 8550

мали промотивни материјали** 

(400 папки, 

пенкала, инфо 

летоци, 

тефтери, 

значка)

конечна брошура 

А 4 - црно бела, 

насловна боја 30 250+100

промотивна брошура за фирмиА 5- црно бела 20 450+150

АДР водич А 4 - црно бела  30 250+100

Банери 2

Графички дизајн на сертификатот

Повелба / кодекс на однесување А 5- црно бела 30 250+100

ВКУПНО
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II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација. 

Дел III – Финансиска понуда 

III.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: 

_________________________ [со бројки] (_________________________________________)[со 

букви] денари.  

III. 2. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во повикот.  

 

 

 

 

 

 

Место и датум 

 

______________ _________ 

Одговорно лице* 

 

___________________________ 

(потпис) 

 

 

 

*Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице 
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Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за 

утврдување на личната состојба 

 

 

 

 

 

 

 

И З Ј А В А 
 

 

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот 

________________________________  во целост ги исполнува критериумите за утврдување на 

личната состојба на понудувачите утврдени во законот и по повикот за доделување на договор 

за јавна набавка за Печатење на промотивни материјали ( публикации) објавен од страна на 

проектот Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор – развивање 

иновативен модел за мобилизација на финансиски средства“,  со барање за прибирање на 

понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи за докажување на 

исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку 

нашата понуда биде избрана за најповолна. 

 

Анекс на изјавата: Потврда за регистрирана дејност. 

 

Место и датум 

 

__ ___________________________ 

Одговорно  лице* 

  

___________________________ 

(потпис) 

 

*Оваа изјава може да биде потпишана и од лице овластено од одговорното лице 

 


