Ул.8-ма Ударна Бригада бр. 14, 1000 Скопје
тел. (02) 55 11 690, (02) 55 11 691
tenderi@videolottery.mk

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Почитувани,
Друштвото за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија на Република МакедонијаКасинос Аустриа ДОО Скопје, со адреса на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје, телефон за контакт
02/5511-690, 02/5511-691, електронска адреса tenderi@videolottery.mk, лице за контакт Драган Велков,
електронска пошта dragan.velkov@videolottery.mk има потреба од јавна набавка на услуги- набавка на
здравствени прегледи на вработените.
За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка
согласно член 17, став 1 алинеја 2 и став 3 од ЗЈН бр.1-У/2017.
Ве молиме да ни доставите Ваша понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка
најдоцна до 12.06.2017 година во 15:00 часот на нашата адреса ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје.
Во прилог на оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации
кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги
користите обрасците кои се составен дел на тендерската документација.

Однапред благодариме на соработката.
Во Скопје,
јуни, 2017 година

Потпис на одговорно лице и печат
_____________________________

Ул.8-ма Ударна Бригада бр. 14 Скопје
тел. (02) 5511 690, (02) 5511 691
tenderi@videolottery.mk

СОГЛАСНО ЧЛЕН 17, СТАВ 1 АЛИНЕЈА 2 И СТАВ 3
[во хартиена форма без е-аукција]
бр.1-У/2017

ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА
ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Скопје, јуни 2017 година

Инструкции за понудувачите
1. Договорен орган
Договорен орган е Друштвото за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија на Република
Македонија - Касинос Аустриа ДОО Скопје, со адреса на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје, телефон за
контакт 02/5511-690, 02/5511-691, електронска адреса tenderi@videolottery.mk, лице за контакт Драган Велков,
електронска пошта dragan.velkov@videolottery.mk.
2.Предмет на договорот за јавна набавка
2.1.Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на услуги за извршување здравствени прегледи на вработените од Овластена здравствена
установа согласно одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа (Службен весник на
Република Македонија бр. 92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/2014 и 15/2015).
Детален опис на предметот на договорот е даден во техничката спецификација во прилог на оваа тендерска
документација.
2.2.Предметот на договорот е неделив. Економскиот оператор во својата понуда треба да ги вклучи сите
составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива.
За предметот на договорот НЕ се спроведува електронска аукција.
3. Начин на извршување на услугите
Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата за потребите на Државна видеолотарија на
Република Македонија – Касинос Аустриа ДОО Скопје, согласно прописите и стандардите од областа на
здравството.
Услугата ќе се извршува организирано со однапред утврден термин во групи од по 5 вработени или
поединечно, во две смени (претпладне и попладне).
4. Разлики во цена (корекција на цени)
Не се предвидува корекција на цената, односно цената искажана во понудата на најповолниот понудувач ќе
биде фиксна за целото времетраење на договорот за јавна набавка.
5. Рок за извршување на услугата

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата предмет на договорот по склучување на договорот за јавна
набавка во рок од:.

•
•

За утврдување на термин во рок од 2 (два) дена по добивање на поодделни барања на корисникот.
За целосно исполнување на договорот не повеќе од 2 (два) месеци од денот на потпишување на
договорот.

Рокот на извршување на услугата е задолжителен.
Сите понуди кои предвидуваат подолг рок од предвидениот ќе се отфрлат како неприфатливи.
6. Начин, рок и услови на плаќање
•
•
•

Начинот на плаќање е вирмански.
Услови на плаќање по извршена услуга.
Рок на плаќање е 30 дена по приемот на уредно доставената фактура во писарницата на набавувачот,
поткрепена со записник за извршената работа.

Начинот, рокот и условите на плаќање е задолжителен.
Сите понуди кои предвидуваат друг начин, рок или услови на плаќање од предвидениот ќе се отфрлат како
неприфатливи.

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.
НАПОМЕНА: Во моментот на поднесување на понудата понудувачите треба да бидат регистрирани на
Електронскиот систем за јавни набавки.
8. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите
8.1. Способност за вршење на професионална дејност
• Понудувачот треба да е регистриран како правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот
на договорот за јавна набавка,
• Уверение за овластена здравствена установа од Министерство за Здравство.
9. Начин на докажување на способноста на понудувачот
9.1. 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 правно лице за вршење на дејноста
поврзана со предметот на договорот за јавна набавка (ДРД образац),
• Уверение/Решение за овластена здравствена установа од Министерство за Здравство.
10. Изготвување и поднесување на понудите
10.1. Начин на изготвување на понудата
Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација, со користење
на обрасците дадени во прилог. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок со ознака „оригинал“ и 0
копии кои ги означува со ознака „копија“. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува
овластено лице од страна 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.
10.2. Изјава за сериозност на понудата
Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба
да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до
прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна
референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.
10.3. Изјава за независна понуда
Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за независна 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.
10.4. Елементи на понудата
Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:
- Образец на понуда (Прилог 1),
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3),
- Изјава за независна понуда (Прилог 4),
- Документи за способност за вршење на професионална дејност.
- Парафиран модел на договор (Прилог 5).
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10.5. 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.
10.6. Период на важност на понудата
Периодот на важност на понудата ќе изнесува 60 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на
понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот.
Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација
ќе бидат отфрлени како неприфатливи.
10.7. Затворање на понудата
Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на
понудувачот со целосна и точна адреса.
Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:
- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето
на понудите.
Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема
одговорност за затурање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено
или оштетени и притоа може да се види нивната содржина поради не придржување кон условите за
затворање и обележување на истите, ќе се отфрлат како неуредни.
11. Краен рок и место за поднесување на понудите
11.1. Краен рок за поднесување на понудите е 12.06.2017 година во 15,00 часот. Понудите кои ќе пристигнат
по наведениот краен рок ќе се сметаат за задоцнети и нема да бидат земени во предвид во натамошната
евалуација.
11.2. Понудите се поднесуваат на следнава адреса: Државна видеолотарија на Македонија на ул. 8-ма Ударна
Бригада бр. 14, Скопје.
12. Јавно отворање и евалуација на понудите
12.1. Јавно отворање на понудите не се врши.
12.2. 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
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, а чија понуда претходно е оценета како
прифатлива.
14. Доделување на договорот за јавна набавка
14.1. Договорниот орган, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена.
14.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја
поднел понудата.
15. Известување за доделување на договорот за јавна набавка
15.1. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во писмена форма дека неговата понуда е
прифатена, најдоцна во рок од 3 (три) дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во
исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е
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најповолен економски оператор, како и за причините за не избор на нивната понуда. Економските оператори
што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.
16. 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.
17. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка
17.1. Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката
за избор или за поништување на постапката.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
УСЛУГИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ
Услуги за извршување здравствени прегледи на вработените од Овластена здравствена установа согласно
одредбите на член 22 став 5 од Законот за безбедност и здравје при работа (Службен весник на Република
Македонија бр. 92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/2014 и 15/2015).
и тоа:
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Здравствени прегледи на 15 (петнаесет) вработени согласно стандардниот минимум кој е
задолжителен и тоа:
Анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии, сегашна болест, фамилијарна
анамнеза, лична анамнеза, социјалноепидемиолошки податоци).
Статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна височина и индекс на телесна маса).
Основни лабораториски анализи и тоа седиментација, крвна слика ( еритроцити, хемоглобин,
леукоцитеи, гликемија, холестерол, триглицериди), урина, шеќер, протеини, билирубин,
уробилиноген, седимент.
Испитување на функцијата на видот (острина на видот за близина и далечина).
Аудиометрија.
Спирометрија.
ЕКГ (12) одводи.
Радиофотографија на граден кош – по одлука на лекарот.

За секој вработен се изготвува Извештај со мислење, препораки и оценка за работната способност.
II.

Обука и издавање сертификат за прва помош на 3 (три) вработени без финансиска или
било каква надокнада.

Прилог 1 – Образец на понуда
Понудувач _______________________________________________________________________________
Врз основа на огласот број 1-У/2017 објавен од страна на Друштвото за приредување игри на среќа Државна
Видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустриа ДОО Скопје, за доделување на договор за јавна
набавка на услуги за здравствени прегледи на вработените со спроведување на постапка согласно член 17, став
1 алинеја 2 и став 3 од ЗЈН, и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:
ПОНУДА
Дел I – Информации за понудувачот
I.1. Име на понудувачот: ___________________________________________________
I.2. Контакт информации
 Адреса: ____________________________________________________________
 Телефон: __________________________________________________________
 Е-пошта: ___________________________________________________________
 Лице за контакт: _____________________________________________________
I.3. Одговорно лице: ________________________________________________________
I.4. Даночен број: __________________________________________________________
I.5. Матичен број:__________________________________________________________
Дел II – Техничка понуда
II.1. Согласни сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка согласно барањата во
техничката спецификација дадена во тендерската документација.
II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување на услугата утврдени во тендерската документација.
Дел III – Финансиска понуда
III.1. Финансиска понуда
Р.бр.
Опис
1

Здравствени прегледи на вработени согласно
стандардниот минимум кој е задолжителен
Вкупно ДДВ
Вкупно со ДДВ

Количина

Единична цена
без ДДВ

Вкупно без ДДВ
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III.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:
____________________________________________________________________________________ денари [со
бројки и букви].
Вкупниот износ на ДДВ изнесува
__________________________________________________________________________ денари
[со бројки и букви]
III.4. Нашата понуда ваши за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на
плаќање утврден во тендерската документација.
III.5. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација
и приложениот нацрт – договор.
Место и датум
___________________________

Одговорно лице
___________________________
(потпис)

Прилог 2 – Изјава за сериозност на понудата
ИЗЈАВА
Јас, долупотпишаниот ______________________________________ [име и презиме], врз
основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице
на понудувачот ______________________________________, изјавувам дека во целост ја
гарантирам содржината на понудата по оглас бр.20-4/2017 за набавка на услуги за
здравствени прегледи на вработените објавена од Државна видеолотарија на
Република Македонија 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
___________________________
(потпис)

Прилог 3 – Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА
Јас, долупотпишаниот ______________________________________ [име и презиме], врз
основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице
на понудувачот ______________________________________, под целосна материјална и
кривична одговорност изјавувам дека понудата во постапка со прибирање на понуди за
набавка на услуги за здравствени прегледи на вработените по оглас бр.1-У/2017
објавена од Државна видеолотарија на Република Македонија ја поднесувам независно,
без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за
заштита на конкуренцијата.
Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при
доставувањето на понудата за од постапката бр.1-У/2017 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 ќе доведе до поведување на соодветна постапка против
понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум
___________________________

Одговорно лице
___________________________
(потпис)*

*Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на
одговорното лице.

Прилог 4- МОДЕЛ НА ДОГОВОР
НАБАВКА НА
УСЛУГИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ
по спроведена постапка за јавна набавка бр.1-У/2017

Склучен на ден __.__.2017 година, помеѓу:
I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ
1. Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија – Касинос
Аустриа ДОО Скопје, со седиште на Бул. „Гоце Делчев“ бр. 8, 1000 Скопје со ЕМБС 6926746 ЕДБ
4080014541703 депонент на Стопанска Банка АД Битола, жиро-ска 500000000890972, застапувана од
Генерален директор Дане Кузмановски, (во понатамошниот текст: Договорен орган), и
2. _________________________________, со седиште на ул. __________________ бр. ____ Скопје, ЕМБС
___________, ЕДБ _________________, депонент на ________________ Банка ад Скопје со жиро-сметка
___________________ застапувано од _____________________ (во понатамошен текст: Носител на
набавката).
II.ДЕФИНИЦИИ (ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПОИМИТЕ)
За целите на овој Договор, одделни поими и изрази употребени во овој Договор го имаат следново значење:
1) „Договорен орган - нарачател„ - е субјект дефиниран во член 4 став 1 точки а), б), в), г) и д) од
Законот за јавни набавки.;
2) „Носител на набавката„ - е регистрирано физичко лице или правно лице, односно, Понудувач чија
понуда е избрана за најповолна за изведување на работите од страна на Нарачувачот, односно Договорниот
орган.;
3) „Договор за јавна набавка на услуги„ – претставува пишан документ кој служи за обезбедување
на една или повеќе услуги од страна на носителот на набавката за потребите на договорниот орган.;
4) ,,Договорна цена”- е цената која ја побарува Носителот на набавката како што е утврдено со овој
Договор, вклучувајќи го и евентуалниот попуст што го дал.;
Член 1
Предмет на овој договор се уредување на меѓусебните права и обврски на договорните страни во врска со
потребата од набавка на услуги за здравствени прегледи на вработените согласно Одлуката за јавна
набавка бр._____ од __.__.2017 година, по спроведена постапка за јавна набавка со барање за прибирање на
понуди, со електронска аукција бр.1-У/2017 и согласно Одлуката за избор на најповолна понуда бр.______
од __.__.2017 година.
III.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
Член 2
Предмет на договорот за јавна набавка се здравствени прегледи на вработени согласно стандардниот
минимум кој е задолжителен и обука и издавање сертификат за прва помош на вработени согласно
одредбите на член 22 став 5 од Законот за безбедност и здравје при работа.
Здравствени прегледи на 15 (петнаесет) вработени согласно стандардниот минимум кој е задолжителен и
тоа:

1. Анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии, сегашна болест, фамилијарна
анамнеза, лична анамнеза, социјалноепидемиолошки податоци).
2. Статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна височина и индекс на телесна маса).
3. Основни лабораториски анализи и тоа седиментација, крвна слика ( еритроцити, хемоглобин,
леукоцитеи, гликемија, холестерол, триглицериди), урина, шеќер, протеини, билирубин,
уробилиноген, седимент.
4. Испитување на функцијата на видот (острина на видот за близина и далечина).
5. Аудиометрија.
6. Спирометрија.
7. ЕКГ (12) одводи.
8. Радиофотографија на граден кош – по одлука на лекарот.
Носителот на набавката е должен за секој вработен да изготви Извештај со мислење, препораки и оценка за

работната способност.

Член 3
Носителот на набавката е должен да изврши oбука и да издаде сертификат за прва помош на 3 (три)
вработени без финансиска или било каква надокнада.
IV.ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 4
Вкупната вредност на овој Договор ќе се утврди врз основа на стварно извршените услуги, но не повеќе од
вредноста на понудата во висина од _______,00 денари без ДДВ или ______.000,00 денари со вклучен ДДВ.
Вредноста на услугите искажани во понудата се утврден врз основа на сите елементи кои важеле при
прифаќањето на Понудата.
Вредноста на услугата не може да се менува за цело времетраење на важноста на овој Договор.
Единичната цена за здравствени прегледи на вработени согласно стандардниот минимум кој е задолжителен
изнесува ______________ денари по вработен без ДДВ.
V.НАЧИН, УСЛОВИ И РОК НА ПЛАЌАЊЕ
Член 5
Договорните страни се согласни исплатата на договорната цена по овој договор да се извршува вирмански.
Услови на плаќање по завршена услуга.
Рокот на плаќање на фактурата изнесува 30 дена од денот на доставување на фактурата во писарницата на
Договорниот орган. Составен дал на фактурите е записник за извршената услуга.
Член 6
Во случај Договорниот орган да не ја плати фактурата во рокот од став 2 на овој член се засметува законска
казнена камата во висина определена согласно позитивните законски прописи.

VI. РОК НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ
Член 7

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата предмет на договорот по склучување на договорот за јавна
набавка во рок од:.

•

За утврдување на термин во рок од 2 (два) дена по добивање на поодделни барања на корисникот.
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•

За целосно исполнување на договорот не повеќе од 2 два) месеци од денот на потпишување на
договорот.

Член 8
Двете договорни страни се согласни да назначат лица, преку кои ќе се одвива реализацијата на овој договор,
се со цел подобра соработка и побрза динамика за исполнување на преземените права и обврски.
Член 9
Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата за потребите на Државна видеолотарија на
Република Македонија – Касинос Аустриа ДОО Скопје, согласно прописите и стандардите од областа на
здравството.
Член 10
Услугата ќе се извршува организирано со однапред утврден термин во групи од по 5 вработени или
поединечно, во две смени (претпладне и попладне).
Член 11
За секој вработен се изготвува Извештај со мислење, препораки и оценка за работната способност
поединечно
VII.ВИША СИЛА
Член 14
Договорниот орган и Носителот на набавката се согласни ниту една договорна страна да не биде одговорна
кон друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од овој Договор кои се предизвикани од виша
сила.
Под виша сила се подразбира се она што е регулирано согласно Законот за Облигациони односи.
Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна, во случај на стапување
на виша сила во дејство и ќе договорат нови услови за исполнување или раскинување на Договорот.
VIII. МЕЃУСЕБНИ КОНТАКТИ И ИЗВЕСТУВАЊА

Член 15
Договорните страни се согласни дека ќе определат претставници, кои ќе бидат лица за контакт со другата
договорна страна по прашањата поврзани со овој Договор.
НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА Име и презиме: _____________, Тел:_____________, Е-маил: ________________
ДОГОВОРЕН ОРГАН Име и презиме: _________________, Тел:_____________, Е-маил: __________________
IX.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 16
Договорот стапува во сила со денот на неговото склучување.
Член 17
Носителот на набавката е должен на набавувачот да му ја надомести штетата што ја претрпел поради
неисполнување на договорните обврски.
Член 18
Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е Македонскиот
јазик и неговото кирилично писмо.
Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е Македонскиот јазик и неговото
кирилично писмо.
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Член 19
Измени и дополнувања на основниот Договор можат да се вршат само со заедничка согласност на
договорните страни по писмен пат во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки и тендерската
документација.
Договорот може да се изменува и дополнува со Анекс за изменување и дополнување на основниот Договор
потпишан од овластените претставници на двете договорни страни.
Член 20
За се што не е предвидено со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи,
Законот за јавни набавки и позитивните законски прописи во Република Македонија.
Член 21
Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги
решат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.
Доколку спорот не се реши спогодбено истиот ќе го решава надлежниот суд во Скопје, Основниот суд Скопје
2- Скопје.
Член 22
Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои 2 (два) за Договорниот орган и 2 (два)
за Носителот на набавката.
НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА
________________
,, Понудувачот ( овластеното лице ) треба да го парафира понудениот Модел на Договор во
тендерската документација со што формално потврдува дека ги прифаќа договорните услови, во
случај да му биде доделена реализацјата на набавката ,,
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