Проектот е финансиран
Од Европската Унија

ОБЈАВА ЗА НАБАВКА НА МЕБЕЛ, НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА И РЕКВИЗИТИ
1

Објавa број: EUD/FOKI/EDU/211

2

Финансирање: Проект „Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во основното
образование“ финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија во Република
Северна Македонија

3

Нарачател: Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“

4

Корисници на опремата: 10 училишта од Република Северна Македонија

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА
5

Опис на набавката:

Предмет на набавката е испорака, инсталација, одржување во и вон гарантен рок и сервис
обезбеден од страна на понудувачот на мебел, нагледни средства и реквизити дадени во пет
целини.
6

Име на целината (комплетната документација се добива согласно Точка 15.)

Целина 1: Училишен мебел
Целина 2: Нагледни средства
Целина 3: Училишни реквизити за ООУ „Тошо Арсов“ – Штип
Целина 4: Училишни реквизити за ООУ „Димитар Влахов“ – Штип
Целина 5: Училишни реквизити за ООУ „Добре Јовановски“ – Прилеп
УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО
7

Подобност и правила на потекло

Понудувачи можат да бидат трговски фирми од Република Северна Македонија (во
понатамошниот текст РСМ) и од странство кои целосно, квалитетно и навремено ги имаат
исполнето евентуалните поранешни обврски кон Фондацијата „Чекор по чекор“ и Фондацијата
Отворено општество - Македонија.
Потекло на производите и националноста на добавувачот:
Земјите кои согласно правилата на донаторот на средствата имаат предност како земји на потекло
се: Земјите членки на ЕУ, Велика Британија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Албанија, Босна и
Херцеговина, Косово, Србија, Црна Гора, Турција и Република Северна Македонија.
За сите целини ќе се прифаќаат ИСКЛУЧИВО производи на фирми со седиште и место на
производство исклучиво во наведените земји. Седиштето на производителот ќе се докажува со

официјална писмена изјава, а земја на производство со сертификат добиен при увоз кој е прифатен
како валиден и во процесот на царинење во РС Македонија (Еур 1, фактура со наведени земји на
потекло и сл.); за производи произведени во МК со изјава од производителот.
8

Основа за исклучување

Понудувачите мора да обезбедат изјава дека не се во ситуација наведена во првиот дел на Точка
7.
Одвоена изјава не е потребна, туку се пополнува во самиот Образец за понуда, во делот Изјава
согласно барањата на тендерот.
9

Број на понуди

Еден понудувач може да даде само целосна понуда за целината. Секоја целина е предмет на еден
договор и спецификацијата дадена во неа е неделива. Понудувачот е должен да ги понуди сите
ставки на зададената целина. Во ниеден случај некомплетни понуди за поедина целинa нема да
бидат разгледувани.
10 Банкарска гаранција за обезбедување на понудата (Тендерска гаранција)
Понудувачите НЕ ТРЕБА да достават Банкарска гаранција за обезбедување на понудата (Тендерска
гаранција).
11 Гаранции
На успешниот понудувач ќе му биде побарано да обезбеди Гаранција за добро извршување на
работите во вредност од 10% од вредноста на договорот изразена во МКД. Истата (со текст како што
е даден во примерот) мора да биде доставена најдоцна 10 дена откако понудувачот ќе го прими
потпишаниот договор од страна на Нарачателот. Ако понудувачот не го направи тоа во овој период
тогаш договорот ќе биде поништен, а постапката ќе биде повторена со следниот најповолен
понудувач. Оваа гаранција нема да се бара од оние понудувачи кои ќе бараат плаќање по целосно
извршени работи и извршен технички прием.
12 Валидност на понудата
Понудите мора да останат валидни 90 дена по крајниот рок за поднесување на истите.
13 Краен рок на извршување
40 дена по потпишувањето на договорот.
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КРИТЕРИУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА И ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
14 Бодување и критериуми
•

55% (од вкупните бодови) = Цена.

•

15 % (од вкупните бодови) = Комплетност на понудата. Понудата е комплетна ако ги
содржи сите барани позиции и сите се со бараното потекло. Понудите ќе се разгледуваат
само ако се комплетни.

•

15% (од вкупните бодови) = Квалитет на изработка и издржливост (трајност).

•

8 % (од вкупните бодови) = Начин на плаќање и рок на испорака.

•

7 % (од вкупните бодови) = Референци на понудувачот и евентуално поседување на ISO
сертификат за соодветната дејност

КОНКУРИРАЊЕ
15 Како да ја набавите комплетната документација
Комплетната документација ќе ја добиете со симнување од https://www.stepbystep.org.mk/mk/
Сите прашања во врска со тендерот треба да се испраќаат исклучиво по писмен пат на адреса на
Фондација „Чекор по чекор“, а по електронска пошта на: ivana@stepbystep.org.mk (со наведување
на бројот на објавата од Точка 1), најдоцна 2 работни дена пред истек на крајниот рок за
поднесување понуди даден во Точка 16. Фондација „Чекор по чекор“ ќе одговори на прашањата
на ист начин, најдоцна 1 работен ден пред истиот рок.
16 Краен рок за поднесување на понудите
Заинтересираните понудувачи своите понуди (ЕДЕН ОРИГИНАЛ НА ХАРТИЈА) треба да ги достават
во затворен и запечатен коверт со напомена „Понуда бр. EUD/FOKI/EDU/211“, на рака или по
курирска пошта на следнава адреса:
Фондација „Чекор по чекор“, бул. „Партизански одреди“ 72а (мезанин), 1000 Скопје, РСМ
За понудите испратени по пошта како време на поднесување ќе се смета времето на пристигнување
на пратката на адреса на Фондација „Чекор по чекор“, а НЕ времето на предавање на пратката во
пошта.
Краен датум за достава на понудите: најдоцна до среда, 10.02.2021 год. до 16.00 часот.
17 Понудите добиени по назначениот рок нема да бидат земени предвид.
Јавно отворање на понудите нема да има!
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ГЛАВА 1
Општи услови:
1) Понудите НА ХАРТИЈА мора да бидат потпишани на сите за тоа означени места. Понудите кои
не се доставени на ваков начин нема да бидат разгледувани.
•

Доставената документација доволно е да содржи
a) ОБРАЗЕЦ ЗА ПОНУДА
b) ИЗЈАВА(-И) СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА ТЕНДЕРОТ
c) Пополнети, потпишани и со печат Анекс I и Анекс II за целините што се нудат

2) Документи за финансиски капацитети, бонитет, неосудуваност на понудувачот и сл. НЕ ТРЕБА
да се доставуваат. Фондацијата „Чекор по чекор“ го задржува правото да ги побара од
успешните понудувачи.
3) Прифатливи се и варијанти на понуденото. Во тој случај Анекс I и Анекс II, за таа Целина
повторете ги во целост СО НАПОМЕНА „ВАРИЈАНТА”. Секоја варијанта мора да ги надминува
минималните барања и ќе биде посебно бодувана.
4) Гаранции: Примерите се на последните страни од оваа тендерска документација. Текстот кој
ќе се користи мора да биде тој што е даден во примерот, во спротивно Фондацијата „Чекор
по чекор“ нема да ја прифати гаранцијата и ќе го елиминира понудувачот од онаа фаза која
таа гаранција ја покрива.
a) Гаранција дека успешниот понудувач нема да се повлече откога ќе биде избран е
Банкарската гаранција за обезбедување на понудата (Тендерска гаранција). Висината е
дадена во Објавата за набавки. Штом ќе бидат избрани најуспешните понудувачи на сите
други оваа гаранција ќе биде вратена. ВАКВА ГАРАНЦИЈА ЗА ОВОЈ ТЕНДЕР НЕ Е ПОТРЕБНА.
b) На успешниот понудувач ќе му биде побарано да обезбеди Гаранција за добро
извршување на работите во вредност од 10% од вредноста на договорот. Истата (со текст
како што е даден во примерот) мора да биде доставена најдоцна 10 дена откако
понудувачот ќе го прими потпишаниот договор од страна на Нарачателот. Ако
понудувачот не го направи тоа во овој период тогаш договорот ќе биде поништен, а
постапката ќе биде повторена со следниот најповолен понудувач. Гаранцијата се враќа по
завршен технички прием и доставување на следната гаранција. Оваа гаранција нема да
се бара од оние понудувачи кои ќе бараат плаќање по целосно извршени работи и
извршен технички прием.
Комерцијални услови:
•

Начин на плаќање: ве молиме наведете. Целосно авансно плаќање не е прифатливо!

•

Цена: во ЕУР, без ДДВ. Плаќањето ќе биде во денари, по пресметковен курс зададен од
донаторот во висина од 61,42 денари за ЕУР. Проектот е ослободен од плаќање ДДВ. Понуди
со цени дадени во друга валута нема да бидат разгледувани.
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•

Наведете единечна цена за наведеното количество од секој вид. Цената треба да биде
конечна со вклучување на сите трошоци: царина, шпедиција, атест, транспорт, монтажа и др.
трошоци во врска со набавката (но без ДДВ).

•

Паритет: оцаринето, испорачано и пуштено во работа кај корисникот.

•

Рок на испорака: наведете кога опремата ќе биде спремна за достава до корисниците.
Предност ќе имаат оние понудувачи со строго гарантиран рок на испорака (ќе понудат
пенали за надминување на рокот).

•

Гарантен рок и сервисирање: наведете го временскиот период на гарантниот рок и условите на
сервисирањето.
•

Времетрањето на гаранцијата.

•

Детални услови околу сервисирањето во гарантниот рок (што опфаќа/не опфаќа, време
на отповикување).

Документација:
•

Каталози: се прифаќаат оригинални каталози од производителот или податоци од матичните
Интернет страни на производителот. Доколку има различни податоци за некоја техничка
карактеристика на производот, ќе се смета дека послабата е точна.

•

Референтна листа на понудувачот: да се достави референца за досегашните испораки на
слична опрема од страна на понудувачот кон други купувачи во РСМ.

•

Референци: Да се достават оригинал пишувани референци од корисниците на сличната опрема
со наведени контакт телефонски броеви и имејл адреса на потписникот на документот. Треба
да се достават најмалку 3 вакви референци, не постари од една година, во спротивно нема да
добијат бодови по основ овој критериум и ќе изгубат дел од бодовите за квалитет на
сервисирање и одржување.

•

За реквизитите од Целина 3, 4 и 5 ќе биде задолжително да се приложат сертификати кои
докажуваат дека се исполнети сите, во спецификацијата барани услови за сигурност.

•

Сервисна мрежа на понудувачот: да се достави опис на сервисната мрежа, да се наведе името
на овластениот сервисер за понудената опрема за РСМ, вклучените услуги и сервисните услови
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ГЛАВА 1
ДЕЛ 1:
ТЕНДЕРСКИ ОБРАЗЕЦ - ДОДАТОК НА ТЕНДЕРОТ

8

ОБРАЗЕЦ ЗА ПОНУДА ЗА МЕБЕЛ, НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА И РЕКВИЗИТИ
Објавено повикување: EUD/FOKI/EDU/211
Назив на договорот: Испорака, инсталација, одржување во и вон гарантен рок и сервис обезбеден
од страна на понудувачот на опрема во 10 училишта вклучени во проектот Редовно на часови:
акција за вклучување на Ромите во основното образование.
<Место и датум>
А: Фондација „Чекор по чекор“, бул. „Партизански одреди“ 72а (мезанин), 1000 Скопје, РСМ

1

ПОДНЕСЕНО ОД
Име на понудувачот

Националност

Водач*

Партнер 2*

итн.*

* Одземете или додадете дополнителни линии за партнери колку што е потребно. Имајте предвид дека
подизведувачите не се сметаат за партнер во оваа тендерска процедура. Доколку овој тендер е поднесен од
страна на индивидуален понудувач, неговото име треба да биде внесено како Водач (а сите други линии
треба да бидат избришани).

2

КОНТАКТ ЛИЦЕ (во врска со овој тендер)
Име и презиме

Адреса:
Телефон:
Факс:
Електронска пошта:
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3

ИЗЈАВА(И) СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА ТЕНДЕРОТ
Да биде пополнето и потпишано од понудувачот (доколку се работи за конзорциум да биде
пополнето и потпишано од секој од партнерите).
Како одговор на вашата Покана за учество на тендер за горенаведениот договор, ние,
долупотпишаните, изјавуваме дека:

1. Ја разгледавме и во целост ја прифаќаме содржината на досието за покана за тендер Бр.
EUD/FOKI/EDU/211 од (.../../..). Потполно ги прифаќаме условите, без никакви воздржувања или
ограничувања.
2. Во согласност со прописите од тендерското досие како и условите и објавените временски
ограничувања, без никакви воздржувања или ограничувања, нудиме испорака на следниве
работи (да се избрише целината која не се нуди):
Целина 1: Училишен мебел
Целина 2: Нагледни средства
Целина 3: Училишни реквизити за ООУ „Тошо Арсов“ – Штип
Целина 4: Училишни реквизити за ООУ „Димитар Влахов“ – Штип
Целина 5: Училишни реквизити за ООУ „Добре Јовановски“ – Прилеп
3. Цената на нашиот тендер (без опциите подвлечени со сино) е (да се избрише целината која не
се нуди):
Целина бр 1:

Вкупно

[…со зборови……..]

без ДДВ

[………..]ЕУР
Начин на плаќање:

[………..] дена по испорака и извршен технички прием (да не се
наведуваат општи формулации „вирмански“, „по фактура“ и сл. туку да
се наведе моментот кога се очекува плаќањето)

Период на завршување на работите за
Целината:

[……..]работни денови за
испорака

Согласни сме да ни
наплатат пенали
висина од [……..]%
ден од вредноста
задоцнетата опрема

Должина на гарантниот рок за опремата
од оваа Целина:

[……..]месеци (да се наведе за сите компоненти од
целината)
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Целина бр 2:

Вкупно

[…со зборови……..]

без ДДВ

[………..]ЕУР
Начин на плаќање:

[………..] дена по испорака и извршен технички прием (да не се
наведуваат општи формулации „вирмански“, „по фактура“ и сл. туку да
се наведе моментот кога се очекува плаќањето)

Период на завршување на работите за
Целината:

[……..]работни денови за
испорака

Должина на гарантниот рок за опремата
од оваа Целина:

[……..]месеци (да се наведе за сите компоненти од
целината)

Целина бр 3:

[…со зборови……..]

Вкупно без
опции-доплати

Согласни сме да ни
наплатат пенали
висина од [……..]%
ден од вредноста
задоцнетата опрема

се
во
по
на

без ДДВ

[………..]ЕУР
Начин на плаќање:

[………..] дена по испорака и извршен технички прием (да не се
наведуваат општи формулации „вирмански“, „по фактура“ и сл. туку да
се наведе моментот кога се очекува плаќањето)

Период на завршување на работите за
Целината:

[……..]работни денови за
испорака

Должина на гарантниот рок за опремата
од оваа Целина:

[……..]месеци

Целина бр 4:

[…со зборови……..]

Вкупно без
опции-доплати

Согласни сме да ни
наплатат пенали
висина од [……..]%
ден од вредноста
задоцнетата опрема

се
во
по
на

без ДДВ

[………..]ЕУР
Начин на плаќање:

[………..] дена по испорака и извршен технички прием (да не се
наведуваат општи формулации „вирмански“, „по фактура“ и сл. туку да
се наведе моментот кога се очекува плаќањето)

Период на завршување на работите за
Целината:

[……..]работни денови за
испорака

Согласни сме да ни се
наплатат пенали во
висина од [……..]% по
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ден од вредноста на
задоцнетата опрема
Должина на гарантниот рок за опремата
од оваа Целина:

[……..]месеци

Целина бр 5:

[…со зборови……..]

Вкупно без
опции-доплати

без ДДВ

[………..]ЕУР
Начин на плаќање:

[………..] дена по испорака и извршен технички прием (да не се
наведуваат општи формулации „вирмански“, „по фактура“ и сл. туку да
се наведе моментот кога се очекува плаќањето)

Период на завршување на работите за
Целината:

[……..]работни денови за
испорака

Должина на гарантниот рок за опремата
од оваа Целина:

[……..]месеци

Согласни сме да ни
наплатат пенали
висина од [……..]%
ден од вредноста
задоцнетата опрема

Доколку Фондација „Чекор по чекор“ ги [……..]% од вкупната цена на Целина 1 и Целина 2
набави следните (да се наведе) Целини
(да се модифицира)
од нас, одобруваме дополнителен
попуст:

4. Оваа понуда е важечка во период од (…90…) дена од последниот датум за поднесување на
понудите, т.е. до (../../..).
5. Доколку нашата понуда биде прифатена, се обврзуваме да дадеме гаранција за добро
извршување на работите од (…10%..), како што се бара во Точка 4.b од Општите услови (стр.4).
6. Ја пополнуваме оваа апликација и (како партнер во конзорциумот водени од < име на водачот
/ самите нас > )* за овој тендер (Целина бр...). Потврдуваме дека немаме доставено други
понуди освен оваа за овој тендер ........... (Потврдуваме, како партнер во конзорциум, дека сите
партнери се колективно и поединечно одговорни по закон за извршување на договорот; дека
водечкиот партнер е овластен да доделува и прима инструкции за и во име на секој член; дека
извршувањето на договорот, вклучувајќи ги исплатите, е одговорност на водечкиот партнер; и
дека сите партнери во заедничкото вложување/конзорциум се обврзани да останат во
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заедничкото вложување/ конзорциумот во текот на целиот период од извршувањето на
договорот).
7. Не се наоѓаме ниту во една од ситуациите која би не исклучила од можноста да учествуваме во
договорите, а кои се наведени во Точка 7 од Објавата за набавки.
Немаме никаков потенцијален конфликт на интереси со другите кандидати или страни во
тендерската процедура за време на поднесувањето на оваа апликација. Немаме интерес од
било каква природа во ниту еден друг тендер кој во моментов е во тек или е распишан од
Фондација „Чекор по чекор“.
8. Веднаш ќе ги известиме Фондација „Чекор по чекор“ ако во било која фаза од извршувањето
на договорот нешто од горенаведените услови се промени. Исто така во целост признаваме и
прифаќаме секоја информација дадена во апликацијата намерно непрецизна или нецелосна да
биде казнета со наше исклучување од овој и други договори финансирани од Фондација „Чекор
по чекор“.
9. Се согласуваме дека Фондација „Чекор по чекор“ не е обврзанa да ја продолжи тендерската
процедура и дека има право да додели само дел од договорот согласно своите финансиски
можности. Во таков случај Фондација „Чекор по чекор“ нема никаква понатамошна обврска
кон нас.
Име и презиме: (…………………………………………………………………)
Овластено лице за потпишување на понудата во име на:
(………………………………………………………………………………………)
Место и датум: (…………………………………………………………….………….)
Печат на фирмата/претпријатието:
Овој тендер ги вклучува следниве додатоци:
(Нумериран список на додатоци со наслови)
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Во овој дел да се опише или да се достави документација за следново:
Документација за Целина 1, 2, 3, 4 и 5:
•

Каталози: се прифаќаат оригинални каталози од производителите со точно назначени
(заокружени) артикли, кои се предмет на тендерот. За секој од артиклите дадени во Анекс 1
треба да се даде само една цена. Ако понудувачот е во состојба да понуди опционален
производ за иста цена треба да го означи истиот во каталогот или да достави примероци.

•

Квалитет и потекло производите: Фондација „Чекор по чекор“ го задржува правото да ги
елиминира понудите кои се оцениле како понуди со неприфатливо низок квалитет.

•

За сите Целини ќе се прифаќаат ИСКЛУЧИВО производи на фирми со седиште и/или место на
производство во наведените земји. Седиштето на производителот е услов кој мора да биде
исполнет и ќе се докажува со официјална писмена изјава од производителот, а земја на
производство единствено со сертификат добиен при увоз кој е прифатен како валиден и во
процесот на царинење во РС Македонија (Еур 1, фактура со зацрнети влезни цени, во која се
наведени земји на потекло, заверена од извозната царина и сл.); за производи произведени во
МК со изјава од производителот. Овие документи не треба да се достават во понудата, туку ќе
се достават од најуспешниот понудувач пред испорака и ќе бидат услов за исплата.

•

Ќе се прифаќаат артикли исклучиво во оригинално пакување; печатениот опис на оригиналното
пакување на производот ќе се земе предвид. Доколку ваков податок на пакувањето нема или е
нејасен и општ (на пример Произведено во ЕУ или сл.) ќе се смета дека не е произведено во
земјите кои имаат предност при бодувањето.

•

Листа на препораки: ве молиме доставете листа на исти или слични задачи реализирани од
страна на понудувачот за други корисници на територијата на РСМ.

•

Референци: Да се достават оригинал пишувани референци од корисниците на сличната опрема
со наведени контакт телефонски броеви и имејл адреса на потписникот на документот.
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ГЛАВА 1
ДЕЛ 2:
ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНИ

Понудувачот ги пополнува табелите од десната страна водејќи сметка за минималната
спецификација дадена во левата страна од табелите. Доволно е да се дадат само бараните
елементи и сите за тоа предвидени празни места ..... мора да бидат пополнети. Избришани редови
или непополнети места ќе се сметаат како непотполна понуда. Такви понуди нема да бидат
разгледувани.
Одвоено, во прилог на табелите, во делот со каталозите (стр.14) ставете детална спецификација на
уредот што го нудите. Деталната спецификација на позицијата што се појавува повеќе пати во
тендерот се дава само еднаш.
При правење на понудата сметајте на тоа дека Фондација „Чекор по чекор“ во зависност со
расположливиот буџет го задржува правото да нарача 20% повеќе или помалку во секоја од
Целините. Понудата е делива и попустот со кој стимулирате набавка на повеќе целини од вас
се изразува одвоено во за тоа предвиденото место во Тендерската изјава.
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I. Преамбула
Понудувачите мора да дадат цена за секоја ставка во ценовникот одделно и да ги следат
инструкциите кои се однесуваат на трансферот на различните тотали во резимето.
Понудувачот е должен внимателно да го прочита Ценовникот како и сите други документи
кои спаѓаат во Договорот. Тој е должен да се осигура во тоа во целост да се запознае со
деталниот опис на работите кои треба да бидат направени и начинот на кој треба да се
извршат. Сите работи мора да се завршат така за во потполност да ги задоволат барањата на
Фондација „Чекор по чекор“.

II. Количини во позициите
Нема гаранција за Понудувачот дека ќе му биде побарано да ги достави артиклите наброени
во било која ставка, или пак дека количините кои ќе се набавуваат нема да се разликуваат од
наведените.
Дадените количини во ценовникот по позиции се ориентациони и се резултат на
предвидувањата направени да послужат како основа на ова тендерско досие. Понудувачот е
должен да го разгледа секој аспект на досието внимателно.
Нема да се надоместува за материјали кои ќе бидат изгубени при транспорт.

III. Цени
Цена мора да биде наведена до секоја ставка од ценовникот. Понуди во кои ќе бидат оставени
празни места кои во табелата се предвидени за впишување на цена ќе се сметаат за
некомплетни и нема да бидат разгледувани.

IV. Пополнување на ценовникот
Цените во понудата ќе бидат внесени во соодветната колона во ЕУР.
Грешките ќе бидат поправани на следниов начин:
a)

каде што има несогласување помеѓу цифрите и зборовите, сумата изразена со зборови ќе се
смета за точна; и

b)

на места каде што има несогласување помеѓу единечната цена и вкупната сума изведена од
множењето на единечните цени со количината, единечната пресметковна цена ќе се смета за
точна.

16

Анекс I
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 1
Училишен мебел
СИТЕ материјали и работи мораат да ги исполнуваат или надминуваат барањата во
следнава спецификација.
Означете со √ на за тоа предвидените места за секоја позиција дека она што го нудите го
исполнува ова барање.

Ред.
бр.

Опис

1.

Биро компјутерско

Колич.

Да

Не

Да

Не

1

- 80x50x75 cm
- горна плоча и страници од мин. 16 mm, оплеменета иверка (рабови
заштитени со АБС лента)
- Метални ногарки со ист дизајн како на работните бироа од точка 1
- фиока за тастатура на извлекување

Можност за монтажа и демонтажа
Ред.
бр.

Опис

2.

Биро училишно, наставничко

Колич.

- 150x80x75 cm
- горна плоча и страници од мин. 16 mm, оплеменета иверка (рабови
заштитени со АБС лента)
- Метални ногарки со ист дизајн како на работните бироа од точка 1
- најмалку две фиоки, неодвоиви, со заклучување

Можност за монтажа и демонтажа

1

Ред.
бр.

Опис

3.

Комода затворена

Колич.

Да

Не

Да

Не

Да

Не

4

- димензии 80х80х40 цм
- со 2 врати и брава за заклучување
- горна плоча, страници и полици од мин. 16 mm, оплеменета иверка
(рабови заштитени со АБС лента), врати од мин.16 мм.
- полица подесива по висина

Можност за монтажа и демонтажа
Ред.
бр.

Опис

4.

Комода отворена

Колич.
2

- димензии 80х80х40 цм
- горна плоча, страници и полици од мин. 16 mm, оплеменета иверка
(рабови заштитени со АБС лента)
- полица подесива по висина

Можност за монтажа и демонтажа
Ред.
бр.

Опис

5.

Ормар комбиниран, горе стаклени, долу дрвени
вратички

Колич.

3

- димензии 190х80х40 цм
- горна плоча, страници и полици од мин. 16 mm, оплеменета иверка
(рабови заштитени со АБС лента)
- Долниот, затворен дел, со приближна висина од 70 цм, со заклучување
- полици подесиви по висина, најмалку 3

Можност за монтажа и демонтажа
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Ред.
бр.

Опис

6.

Ормар комбиниран, горе отворен, долу со дрвени
вратички

Колич.

Да

Не

Да

Не

Да

Не

11

-димензии 190х80х40 цм
- горна плоча, страници и полици од мин. 16 mm, оплеменета иверка
(рабови заштитени со АБС лента)
-Долниот, затворен дел, со приближна висина од 70 цм
- полици подесиви по висина, најмалку 3

Можност за монтажа и демонтажа

Ред.
бр.

Опис

7.

Детска ПВЦ масичка

Колич.
5

- димензии приближно 80х80хвисина помеѓу 40 ио 60 цм
во бои по избор од каталог

Ред.
бр.

Опис

8.

Детско ПВЦ столче

Колич.
20

-димензии согласно училишни стандарди
-седиште, со стандардни димензии и наслон
анатомски профилирана, во бои по избор од каталог
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Ред.
бр.

Опис

Колич.

Да

9.
Полици со 3 конзоли за монтажа на sид

2

-димензии 90 х 25 цм, дебелина мин. 16 mm, оплеменета иверка (рабови
заштитени со АБС лента)
-со комплет шрафови и типли за монтажа на sид

20

Не

Анекс II - Целина 1: Спецификација по ставки
Објава број: EUD/FOKI/EDU/211

A
РЕДЕН
БРОЈ

Име на понудувачот: [……………………………………………]

B
КОЛИЧИНА

C

D

E
ВКУПНО

ОПИС

ЕДИНЕЧНА ЦЕНА СО ВКЛУЧЕН ТРАНСПОРТ И
МОНТАЖА КАЈ КОРИСНИКОТ [БЕЗ ДДВ]

[БЕЗ ДДВ]

ЕУР

ЕУР

1.

1

Биро компјутерско

2.

1

Биро училишно, наставничко

3.

4

Комода затворена

4.

2

Комода отворена

5.

3

Ормар комбиниран
горе стаклени, долу дрвени вратички

6.

11

Ормар комбиниран
горе отворен, долу со дрвени вратички

7.

5

Детска ПВЦ масичка

8.

20

Детско ПВЦ столче

9.

2

Полици со 3 конзоли за монтажа на sид

A
РЕДЕН
БРОЈ

B
КОЛИЧИНА

C

D

E
ВКУПНО

ОПИС

ЕДИНЕЧНА ЦЕНА СО ВКЛУЧЕН ТРАНСПОРТ И
МОНТАЖА КАЈ КОРИСНИКОТ [БЕЗ ДДВ]

[БЕЗ ДДВ]

ЕУР

ЕУР

Вкупно за Целина 1:
Цена на испорака и монтажа на локациите
предвидени во Анекс III (План на испорака)

Вкупно со испорака и монтажа:
Место и дата: [………………………], [… /...../…..]
Во име на […………………………]

од страна на [име и презиме]

потпис [……………………………………………]
[МП]

22

Анекс I
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 2
Нагледни средства

Ред.
бр.

Опис

1.

Конструкција на табли за кошарка

Колиач.

Да

Не

2

Изработена од челични профили, со димензии минимум 30х40 мм,
електростатски офарбана. Наменета за монтажа на стаклена кош табла со
големина 180х105 см. Монтажа на конструкција за кош на ѕид од цигла.

Можност за монтажа и демонтажа на ѕид од цигла
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Анекс II - Целина 2: Спецификација по ставки
Објава број: EUD/FOKI/EDU/211

A

Име на понудувачот: [……………………………………………]

B

РЕДЕН БРОЈ

КОЛИЧИНА

1.

2

C

D

E

ОПИС

ЕДИНЕЧНА ЦЕНА СО ВКЛУЧЕН ТРАНСПОРТ И
МОНТАЖА КАЈ КОРИСНИКОТ [БЕЗ ДДВ] ЕУР

ВКУПНО
[БЕЗ ДДВ]
ЕУР

Конструкција за табли за
кошарка

Вкупно со испорака и монтажа:

Место и дата: [………………………], [… /...../…..]
Во име на […………………………]

од страна на [име и презиме]

потпис [……………………………………………]
[МП]
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Анекс I
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 3
Училишни реквизити за ООУ „Тошо Арсов“ - Штип
СИТЕ материјали и работи мораат да ги исполнуваат или надминуваат барањата во
следнава спецификација.
Означете со √ на за тоа предвидените места за секоја позиција дека она што го нудите го
исполнува ова барање.
Ред.
бр.

Опис

1.

Детско игралиште погодно за игра во двор

Колич.

Да

Не

1

Детско игралиште кое ги содржи најмалку следниве елементи: Една лизгалка,
скали за качување со безбедносна ограда и покрив. Конструкцијата треба да
е изработена од метал, а реквизитите за игра и покривот од тврда лиена
високо квалитетна пластика.
Сите ивици да бидат заоблени, при завршна обработка да не се користат
производи кои содржат штетни супстанци за здравјето, направени од
полиетелина (PE), полипропилена (PP) и полимида (PA) материјали, и
завршна обработка збогатено со стабилизатори за заштита од UV зрачење.
Сите спојки поголеми од 5 мм да се заштитени со пластични
поклопци/чепови. Дното на лизгалката да биде од тежок издржлив
полиестер, додaтно збогатен со UV филтер, платформата за спуштање
почнува со рамен дел со должина од 350 мм и делот на нагибот на клизниот
со ракофат преку отворот кој го обврзува секој корисник да седне пред
почеток на лизгањето/спуштањето од безбедносни причини, и делот на
спуштање да биде произведен од еден дел. Реквизитот да е произведен и
сертифициран во согласност со стандардот EN1176.

Можност за монтажа и демонтажа
1.1

Варијанта 1 – Детско игралиште погодно за игра во двор
Опис на понудената Варијанта 1
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Ред.
бр.

Опис

2.

Клацкалки

Колич.

Да

Не

1

Клацкалка (двојна) - сите ивици да бидат заоблени, при завршна обработка
да не се користат производи кои содржат штетни супстанци за здравјето,
направени од полиетелина (PE), полипропилена (PP) и полимида (PA)
материјали, и завршна обработка збогатено со стабилизатори за заштита од
UV зрачење. Сите елементи на клацкалката да се заварени. Плочите за
седење да бидат намонтирани на самата цевка со поцинкувани завртки. Сите
спојки поголеми од 5 мм да се заштитени со пластични поклопци/чепови.
Седиштата на лулашките да се произведени и сертифицирани во согласност
со стандардот EN1176.

Можност за монтажа и демонтажа
2.1

Варијанта 1 – Клацкалки
Опис на понудената Варијанта 1
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Анекс II - Целина 3: Спецификација по ставки
Објава број: EUD/FOKI/EDU/211

A
РЕДЕН
БРОЈ

1.
1.1
2.
2.1

Име на понудувачот: [……………………………………………]

B

C

КОЛИЧИНА

ОПИС

1

Детско игралиште погодно за игра во двор

1

Варијанта 1 –Детско игралиште

1

Клацкалки

1

Варијанта 1 – Клацкалки

D

E

ЕДИНЕЧНА ЦЕНА СО ВКЛУЧЕН

ВКУПНО

ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА КАЈ
КОРИСНИКОТ [БЕЗ ДДВ]

[БЕЗ ДДВ]

ЕУР

ЕУР

Вкупно (без опциите
обележени со сино) со

испорака и монтажа:
Место и дата: [………………………], [… /...../…..]
Во име на […………………………]

од страна на [име и презиме]

потпис [……………………………………………]
[МП]
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Анекс I
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 4
Училишни реквизити за ООУ „Димитар Влахов“ - Штип
СИТЕ материјали и работи мораат да ги исполнуваат или надминуваат барањата во
следнава спецификација.
Означете со √ на за тоа предвидените места за секоја позиција дека она што го нудите го
исполнува ова барање.
Ред.
бр.

Опис

1.

Детско игралиште погодно за игра во двор

Колич.

Да

Не

1

Детско игралиште кое ги содржи најмалку следниве елементи: Една
лизгалка, скали за качување со безбедносна ограда и покрив.
Конструкцијата треба да е изработена од метал, а реквизитите за игра и
покривот од тврда лиена високо квалитетна пластика.
Сите ивици да бидат заоблени, при завршна обработка да не се користат
производи кои содржат штетни супстанци за здравјето, направени од
полиетелина (PE), полипропилена (PP) и полимида (PA) материјали, и
завршна обработка збогатено со стабилизатори за заштита од UV зрачење.
Сите спојки поголеми од 5 мм да се заштитени со пластични
поклопци/чепови. Дното на лизгалката да биде од тежок издржлив
полиестер, додaтно збогатен со UV филтер, платформата за спуштање
почнува со рамен дел со должина од 350 мм и делот на нагибот на клизниот
со ракофат преку отворот кој го обврзува секој корисник да седне пред
почеток на лизгањето/спуштањето од безбедносни причини, и делот на
спуштање да биде произведен од еден дел. Реквизитот да е произведен и
сертифициран во согласност со стандардот EN1176.

Можност за монтажа и демонтажа
1.1

Варијанта 1 – Детско игралиште погодно за игра во двор
Опис на понудената Варијанта 1
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Ред.
бр.

Опис

2.

Клацкалки

Колич.

Да

Не

1

Клацкалка (двојна) - сите ивици да бидат заоблени, при завршна обработка
да не се користат производи кои содржат штетни супстанци за здравјето,
направени од полиетелина (PE), полипропилена (PP) и полимида (PA)
материјали, и завршна обработка збогатено со стабилизатори за заштита од
UV зрачење. Сите елементи на клацкалката да се заварени. Плочите за
седење да бидат намонтирани на самата цевка со поцинкувани завртки. Сите
спојки поголеми од 5 мм да се заштитени со пластични поклопци/чепови.
Седиштата на лулашките да се произведени и сертифицирани во согласност
со стандардот EN1176.

Можност за монтажа и демонтажа
2.1

Варијанта 1 – Клацкалки
Опис на понудената Варијанта 1
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Анекс II - Целина 4: Спецификација по ставки
Објава број: EUD/FOKI/EDU/211

A
РЕДЕН
БРОЈ

Име на понудувачот: [……………………………………………]

B

C

КОЛИЧИНА

ОПИС

1.

1

Детско игралиште погодно за игра во двор

1.1

1

Варијанта 1 –Детско игралиште

2.

1

Клацкалки

2.1

1

Варијанта 1 – Клацкалки

D

E

ЕДИНЕЧНА ЦЕНА СО ВКЛУЧЕН

ВКУПНО

ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА КАЈ
КОРИСНИКОТ [БЕЗ ДДВ]

[БЕЗ ДДВ]

ЕУР

ЕУР

Вкупно (без опциите
обележени со сино) со

испорака и монтажа:
Место и дата: [………………………], [… /...../…..]
Во име на […………………………]

од страна на [име и презиме]

потпис [……………………………………………]
[МП]
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Анекс I
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 5
Училишни реквизити за ООУ „Добре Јованоски“ - Прилеп
СИТЕ материјали и работи мораат да ги исполнуваат или надминуваат барањата во
следнава спецификација.
Означете со √ на за тоа предвидените места за секоја позиција дека она што го нудите го
исполнува ова барање.
Ред.
бр.

Опис

1.

Детско игралиште погодно за игра во двор

Колич.

Да

Не

1

Детско игралиште кое ги содржи најмалку следниве елементи: покрив, еден
тобоган од отворен тип и една лизгалка поставени на делот на куполата.
Конструкцијата треба да има скалила со безбедносна ограда. Конструкцијата
треба да е изработена од метал а реквизитите за игра од лиена високо
квалитетна пластика отпорна на ниски и високи температури.
Сите ивици да бидат заоблени, при завршна обработка да не се користат
производи кои содржат штетни супстанци за здравјето, направени од
полиетелина (PE), полипропилена (PP) и полимида (PA) материјали, и
завршна обработка збогатено со стабилизатори за заштита од UV зрачење.
Сите спојки поголеми од 5 мм да се заштитени со пластични
поклопци/чепови. Дното на тобоганот/лизгалката да биде од тежок издржлив
полиестер, додaтно збогатен со UV филтер, платформата за спуштање
почнува со рамен дел со должина од 350 мм и делот на нагибот на клизниот
со ракофат преку отворот кој го обврзува секој корисник да седне пред
почеток на лизгањето/спуштањето од безбедносни причини, и делот на
спуштање да биде произведен од еден дел. Реквизитот да е произведен и
сертифициран во согласност со стандардот EN1176.

Можност за монтажа и демонтажа
1.1

Варијанта 1 – Детско игралиште погодно за игра во двор
Опис на понудената Варијанта 1
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Анекс II - Целина 5: Спецификација по ставки
Објава број: EUD/FOKI/EDU/211

A
РЕДЕН
БРОЈ

B

Име на понудувачот: [……………………………………………]

C

КОЛИЧИНА

ОПИС

1.

1

Детско игралиште погодно за игра во двор

1.1

1

Варијанта 1 –Детско игралиште

D

E

ЕДИНЕЧНА ЦЕНА СО ВКЛУЧЕН

ВКУПНО

ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА КАЈ
КОРИСНИКОТ [БЕЗ ДДВ]

[БЕЗ ДДВ]

ЕУР

ЕУР

Вкупно (без опциите
обележени со сино) со

испорака и монтажа:
Место и дата: [………………………], [… /...../…..]
Во име на […………………………]

од страна на [име и презиме]

потпис [……………………………………………]
[МП]
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ГЛАВА 1
ДЕЛ 3: ПРИМЕР НА КУПОПРОДАЖЕН ДОГОВОР

Во продолжение е даден пример на купопродажен договор, сличен на оној што ќе биде
потпишан со најуспешните понудувачи.
Се дава како информација за понудувачот за полесна калкулација на времето на испорака и
финансискиот ризик при евентуални доцнења и неисполнувања на обврските.
Не е потребно да се пополнува ниту во него да се ставаат податоци кои би се сметале за дел од
понудата.
Ве молиме за посебно внимание на членовите од 5 до 12 од примерот!
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ПРИМЕР ДОГОВОР за купопродажба

Склучен на _______2021 помеѓу:

___________, со седиште: __________________, Град,
застапуван од ______________, во понатамошниот текст продавач

и

Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по Чекор“
со седиште: бул. „Партизански одреди“ 72а (мезанин), 1000 Скопје
застапувана од _________________________________, во понатамошниот текст купувач;

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
Член 1
Предмет на овој договор е продажба, односно купување на __________________ за потребите на 9
училишта во рамки на проектот Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во
основното образование и испорака во 9 училишта во Република Северна Македонија.
Со започнување на работите, продавачот ќе започне веднаш по потпишување на овој договор и
доставување на Гаранција за добра изведба на работите во висина од 10% од вкупната набавка,
со текст даден во примерот, на писмен налог од координаторот назначен од Фондација „Чекор
по Чекор“. Испораките не мораат да бидат до сите училишта едновремено, можни се сукцесивни
испораки на начин кој ќе го одобри купувачот. Купувачот ќе изврши плаќање за секоја сукцесивна
испорака одделно откако сите артикли ќе се испорачаат, во рок не подолг од 5 работни дена по
испораката и извршен технички прием.
Составен дел на овој договор е Понудата со референца EUD/FOKI/EDU/211 издадена од
продавачот за купувачот, во кои се наоѓа комплетната спецификација на производите и нивната
цена кои треба да се испорачаат како што следи (САМО КАКО ПРИМЕР):
A

Бр.

B

Mерка

B1

C

Количина

Опис

D

E

Единечна
цена

Вкупно

[без ДДВ]
ЕУР

[без ДДВ]
ЕУР

Мебел
1.1.

Парче

1

Биро компјутерско

1.2.

Парче

2

Биро училишно, наставничко

1.3.

Парче

4

Комода затворена

1.4.
1.5.

Вкупно Целина 1:
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A

B

C
Вкупно

Број

Опис

[без ДДВ]
ЕУР

Вкупно Целина 1:
Паушал, испорака до ООУ „хххх” - Куманово
Вкупно Целина 1 со вклучена испорака до
корисниците:

ЦЕНА
Член 2
Цената на__________________, предмет на овој Договор, согласно горенаведената Понуда со
референца EUD/FOKI/EDU/211 со комплетна спецификација изнесува ____________МКД, како што
се дефинирани во јавниот оглас според кој е нудено.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ
НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ
Член 3
Плаќањето ќе се изврши најдоцна до ____.2020, во целост, откако артиклите ќе се испорачаат до
просториите на училиштата согласно дистрибутивната листа дадена во договорот и прифатениот
план на испорака даден во Анекс 5 на овој договор.

НАЧИН И УСЛОВИ НА ИСПОРАКА
Член 4
Продавачот се обврзува да ги испорача производите спакувани и означени според барањето од
јавниот оглас и групирани согласно потребите на Фондација „Чекор по Чекор. Целосниот потребен
број на комплети треба да биде спремен за сукцесивна испорака, во магацинот на продавачот,
најмногу за 7 дена по потпишувањето на овој договор.
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РОК НА ИСПОРАКА И ЗАДОЦНЕТО ПЛАЌАЊЕ
Член 5
Испораката ќе се одвива во периодот помеѓу _________ и ____________.
Продавачот нема да наплати магацински трошоци за чување на стоката при сукцесивно
повлекување на стоката во текот на овој период. Евентуално наплаќање на вакви трошоци по
изминување на овој период, во случај на доцнење по вина на Фондација „Чекор по Чекор“ ќе
бидат предмет на анекс на овој договор.
Член 6
Висината на можната оштета за задоцнување при испораката (пенали) е (на пример ако е така
дадено во понудата) 5% од вкупната вредноста на Договорот за задоцнување подолго од 10 дена,
броено од денот предвиден за завршување до денот на кој е завршено со работите и 10% од
вкупната вредноста на Договорот за задоцнување над 10 дена, броено од денот предвиден за
завршување до денот на кој е завршено со работите. Висината на пеналите не може да надмине
10 % од вкупната вредноста на Договорот.
Член 7
При доцнење на испораката по вина на продавачот подолго од 30 дена , Фондација „Чекор по
Чекор“ може без било какво обештетување на продавачот, да го прекине договорот, да направи
договор со следниот најдобар понудувач, а од продавачот да наплати оштета од 10% од вкупната
вредноста на Договорот која ќе се наплати со активирање на Гаранцијата за добра изведба или
ако таква не е побарана, продавачот е должен да ја исплати на Фондација „Чекор по Чекор“ за
помалку од 60 дена дури и во случај кога немало претходни плаќања од страна на Фондација
„Чекор по Чекор“.
Член 8
Во случај на непотполна испорака по вина на продавачот и некомплетирање на испораката во
период подолг од 30 дена од крајниот рок, Фондација „Чекор по Чекор“ може да го прекине
договорот, да избере дали ќе ја врати или ќе го плати веќе испорачаното. Продавачот, во ваков
случај нема право на било каква надокнада на штета.
Фондација „Чекор по Чекор“ може да направи договор со следниот најдобар понудувач за целосна
или делумна испорака, а од продавачот да наплати оштета од 10% од вкупната вредноста на
Договорот, а продавачот е должен да ја исплати за помалку од 60 дена дури и во случај кога немало
претходни плаќања од страна на Фондација „Чекор по Чекор“. Во случај да е прифатена делумна
испорака, Фондација „Чекор по Чекор“ ќе ја исплати сумата која ја должи намалена за погоре
предвидените пенали.
Член 9
Во случај на задоцнето плаќање ќе се калкулира затезна камата и тоа:
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- според реесконтната стапка која ја применува НБМ кога исплатите се прават во МКД, плус 3.5%
(три и половина посто), на првиот ден од месецот во кој истекува крајниот рок. Казнената камата
ќе биде пресметана за периодот помеѓу крајниот рок предвиден за исплата од страна на
Фондација „Чекор по Чекор“ (исклучително) и датумот на кој реално е направена исплатата
сметајќи го денот кога средствата се симнати од сметката на Фондација „Чекор по Чекор“
(вклучително).

ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТОТ
Член 10
Продавачот гарантира за квалитетот на испорачаната стока и испорака на оние артикли кои беа
дадени во понудата со референца EUD/FOKI/EDU/211. Во случај на рекламација, трошоците за
оспособување, односно замена на производите, како и трошоците за испорака до корисникот,
паѓаат на товар на продавачот.

ПРИЕМ НА СТОКАТА
Член 11
Квалитативен и квантитативен прием на опремата што се набавува, уште во магацинот на
продавачот, врши комисија составена од страна на купувачот и корисникот на опремата. Оваа
комисија може по случаен избор, во присуство на купувачот, да отвори потребен број на комплети
и со преглед на внатрешноста да утврди дали испорачаната опрема соодветствува со квалитетот и
квантитетот утврден во спецификацијата согласно понудата со референца EUD/FOKI/EDU/211 како
и дали се работи за оригинали, произведени од наведениот производител.
За евентуалните недостатоци констатирани при приемот на стоката се составува записник кој го
потпишуваат овластените претставници од двете договорни страни и корисникот на опремата.
Член 12
При неисполнување на критериумите за квалитет поради кои ќе дојде до доцнење на испораката
подолго од 30 дена, Фондација „Чекор по Чекор“ може да го прекине договорот, да направи
договор со следниот најдобар понудувач, а од продавачот да наплати оштета согласно Член 7 или
Член 8 од овој договор.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 13
Секоја од договорните странки може да бара раскинување на договорот и надомест на евентуално
причинетата штета, доколку другата договорна страна не се придржува кон одредбите на
договEUD/орот.
Член 14
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Плаќање на фактурата од страна на купувачот се врши врз основ на доставената фактура од страна
на продавачот, согласно член 2 и 3 од овој Договор.
Член 15
Со склучување на овој Договор, договорните страни се согласуваат сите меѓусебни спорови да ги
решаваат спогодбено и во духот на добрите деловни односи, а во случај тоа да не е можно, спорот
го решава стварно надлежниот суд во Скопје.
Член 16
Можните измени настанати по склучување на овој Договор, договорните страни ќе ги дополнуваат
писмено кон овој Договор со анекси.
Член 17
Договорот стапува во сила почнувајќи од дд.мм.2020 година.
Член 18
Договорот е составен во два (2) еднообразни примероци од кои по 1 за секоја договорна страна.
ДОГОВОРНИ СТРАНИ
Продавач:

Купувач:

__________________

Фондација за образовни и културни
иницијативи Чекор по Чекор - Македонија
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ПРИМЕР: ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРА ИЗВЕДБА НА РАБОТИТЕ
(на меморандум на банката)
Покана за тендер бр. [EUD/FOKI/EDU/211]
Ние, долупотпишаните, (име, назив на БАНКАТА, адреса), со ова изјавуваме дека на Фондација за
образовни и културни иницијативи „Чекор по Чекор“ Македонија, бул. „Партизански одреди“ 72а
(мезанин), 1000 Скопје, ќе и ги гарантираме, како главен должник, исплатите од (износ на
гаранцијата за добра изведба на работите), спомнати во Точка 10 од Објавата за набавки, во име
на (име и адреса на Продавачот), без расправа, веднаш по приемот на првото пишано барање од
Фондацијата.
Понатаму се согласуваме дека ниту една промена или додаток на Договорот кој дополнително ќе
биде направен од страна на Фондација „Чекор по Чекор“ и (име на Продавачот), на било каков
начин нема да не ослободи од обврската која е предмет на оваа гаранција. Воедно очекуваме
писмена информација за сите такви измени или додатоци.
Гаранцијата ќе стапи на сила од (внесете го денот на стапување на сила на Договорот) и ќе важи 10
дена по завршување на испораката и технички прием.
Очекуваме гаранцијата да биде ослободена по писмен пат, не подоцна од 30 дена по
комплетирање на обврските на Продавачот.
Било каков спор во врска со Гаранцијата ќе се води според легислативата на Р.С. Македонија, и ќе
биде во надлежност на Основен граѓански суд Скопје.

Дата ………….., ../../..

Име и презиме: ……………………… за: ……………………
Потпис: ……………..
[печат на банката]

