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Предмет: Барање за понуди (Објава на тендер) 
 
 

Набавувач САВА осигурување а.д. Скопје 

Назив на тендер Тендер за набавка на  Избор на печатница 
за изработка и испорака на печатени 
материјали  

Број на тендер 20.10.2021 

Контакт - email pavlina.stanceva@sava.mk 

 
 
Датум на објава на тендерот: 20.10.2021  година 
 
Краен датум на доставување на понудите: 15.11.2021 година 
 
 
 
Почитувани, 
 
САВА осигурување а.д. Скопје ќе врши избор на најповолна компанија за  изработка и 
испорака на печатени материјали  за потребите на САВА осигурување а.д. Скопје на 
територија на Р.С. Македонија во времетраење од 1 (една) година односно од 01.01.2022 
година до 31.12.2022 година.  
 
 
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1.1. Повикот - барањето за доставување на Пријава за учество е отворено за сите домашни 
правни лица регистрирани  или овластени за предметната набавка. 
 
1.2. Нарачателот ќе ја прифати онаа Пријава за учество што ќе биде оценета како 
најповолна согласно критериумот најниска понудена цена по исполнување на 
професионалните и технички барања на Нарачателот, референца, гаранција и квалитет, рок 
на испорака, економска состојба на понудувач, попуст на плаќање и деловна соработка  
како и и го задржува правото односно не е обврзан да прифати било која понуда, како и 
правото да го поништи повикот за набавка. 
 
1.3. По истекот на рокот за поднесување на понудите, понудата не може да се менува или 
да се повлече. 
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2. Технички спецификации  
 
2.1. Предметот на набавката:  
Набавка на  Избор на печатница за изработка и испорака на печатени материјали 
Вид и количина  и технички карактеристики  опишани детално согласно спецификација во 
прилог. 
 
2.2. Пријавата  и бараната документација треба да бидат потпишани и заверени со печат од 
страна на економскиот оператор. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ ЗА УЧЕСТВО 
 
3.1. Пријавата за учество треба да содржи: 
 

-назив на економскиот оператор,  
-адреса и седиште на економскиот оператор, 
-овластено лице на економскиот оператор, 
-контакт лице за ова барање за понуда, 
-телефон, e-mail и 
-првична финансиска понуда. 

 
3.2. Понудата треба да содржи податоци за: 
 

- цена, 
- детална референтна листа, со точен назив на фирмите за кои економскиот оператор 
ги вршел услугите предмет на тендерот, со контакт податоци на одговорни лица на 
фирмите за кои е изведуван ваков вид на услуги, период на изведба на услугите и 
референца од фирмите корисници на услугите, 
- податоци за гаранција и квалитет,  
- рок на испорака, 
- податоци за економска состојба на понудувач,  
- попуст на плаќање,   
- деловна соработка и 
- усогласеност со Закон за заштита на лични податоци. 

 
3.3. Рок на важност на понудата: 30 дена од крајната дата за поднесување на Пријавата за 
учество дефинирана во тендерот.  
 
3.4. Пријавите за учество треба да бидат доставени на македонски јазик. 
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4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР 
 
4.1. Критериумите за избор на најповолен економски оператор се: 
 

-референца 
-најниска понудена цена 
-гаранција за квалитет 
-рок за испорака 
-економска состојба на довавувач 
-попуст на плаќање 
-деловна соработка  
 

4.2. Пријавата за учество/Првичната финансиска понуда треба да биде изработена согласно 
со наведените барања дадени во ова барање. 
 
Доколку истата не е изработена и не ги содржи бараните податоци, понудата ќе се смета за 
некомплетна и истата ќе биде одбиена.  
 
 
5. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
5.1. Доверливост 
 
Проценката на Пријавите за учество и понудите се до доделувањето на договорот е 
доверлив процес.  
 
 
 
 
Сите информации во врска со евалуацијата на понудите се доверливи информации за 
Нарачателот и нема да се изложат на Економските оператори или на било кои други лица 
што не се вклучени во евалуацијата на понудите. 

Секој обид на Економскиот оператор или неговите соработници да влијаат на евалуацијата 
на понудите од страна на Нарачателот или на донесувањето на неговата одлука може да 
доведат невалидност на Пријавата за учество/привичната финансиска понуда на 
Економскиот оператор. 

 
5.2. Проверка на Пријавата за учество/ Првичната финансиска понуда 
 
Пред деталната евалуација на понудите, Нарачателот ќе ги провери понудите во однос на 
комплетноста, доставувањето на бараната документација, исполнувањето на барањата од 
тендерската документација како и пресметковната точност на понудата. 
 
Во случај на мали несоодветности, Нарачателот истите ќе ги корегира, заради соодветна 
проценка на понудата. Ако грешките се значителни, Нарачателот го задржува правото да 
не ја земе во разгледување доставената понуда. 
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5.3. Право на Нарачателот да прифати или одбие Пријавата за учество/Првичната 
финансиска понуда 
 
 
Нарачателот го задржува правото да прифати или одбие било која Пријава за учество/ 
Привична финансиска понуда или пак да ја поништи тендерската постапка, без притоа да 
има обврска во однос на Економските оператори на известувањето за причините за таквата 
одлука. 
 
Во случај на одбивањe на понудите или пак откажување на тендерот, Нарачателот не сноси 
никаква одговорност во однос на трошоците на Економскиот оператор. 
 
5.4. Известување за доделување на договор 
 
Нарачателот ќе го извести успешниот Економски оператор по писмен пат (факс, е-маил) за 
прифаќањето на неговата Пријавата за учество/Првичната финансиска понуда. Нарачателот 
ќе ги извести неуспешните економски оператори за резулататот од Барањето за 
доставување на Пријава за учество/Првична финансиска понуда . 
 
5.5. Потпишување на договор 
 
Во рок од 15 дена по добивањето на писмено известување од Нарачателот за избор на 
економски оператор, успешниот Економски оператор ќе го потпише договорот и ќе го 
достави до Нарачателот. Во случај на подолг рок, Нарачателот има право да склучи договор 
со второрангираниот економски оператор. 
 
5.6. Корупција и несоодветно однесување  
 
Сите Економски оператори треба да се придржуваат на највисоките етички стандарди за 
набавки и извршување на договорот. 
 
Нарачателот има право да ја одбие секоја Пријава за учество/ Првична финансиска понуда, 
ако се утврди дека Економскиот оператор има извршено коруптивно и несоодветно 
дејство, при што се подразбира нудење, давање или советување на нешто што може да 
влијае на учесниците во процесот на избор на Економски оператор или погрешно, 
несоодветно доставување на податоци што ќе придонесат за доделувањето на договорот. 
 
Секој економски оператор има извршено коруптивно или несоодветно дејство или пак 
против економскиот оператор е покрената постапка заради корупција, Нарачателот има 
право да ја исклучи. 
 
5.7. Договорна казна 
 
За секое непредвидена и ненавремена реализација на договорот, како и за неквалитетно 
исполнување на договорот, нарачателот  го задржува правото за: 

- барање на казнени пенали, 
- раскинување на договорот и 
- компензација на предизвиканата штета од неисполнувањето. 

 
5.8. Виша сила 
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Испорачателот и Нарачателот се ослободуваат од одговорноста, како и од активирањето на 
договорната казна, ако по склучувањето на договорот настапат околности (кај било која 
страна – потписник на овој договор) кои не можеле да се предвидат, отклонат или спречат 
(„Виша сила”), а за што страната кај која настанале околностите е должна да ја извести 
другата страна во рок од три дена. При неисполнување на оваа обврска се применуваат 
казнени пенали, како и при задоцнетата испорака. 
 
Додека трае непредвидената околност, реализацијата на договорот се стопира за 
времетраење на истата. 
Недостигот на суровини и персонал нема да се смета како Виша сила. 
 
5.9. Услови за извршување 
 
Доверливост 
 
При реализацијата на Договорот, Испорачателот не смее без претходна писмена согласност 
на Нарачателот, да го открива Договорот или било која одредба од истиот, спецификација, 
информација итн. доставена  од Нарачателот во врска со договорот, на било кое друго лице 
освен на лица овластени од Испорачателот и истите треба да ги третира како деловна тајна. 
 
Пренесување на обврски 
 
Испорачателот нема да ги пренесе на трета страна, делумно или целосно своите обврски 
за реализација на договорот, освен со претходна писмена согласност од Нарачателот. 
Таквото пренесување на обврските не го ослободува Испорачателот од било каква 
одговорност или друга договорна обврска. 
 
Раскинување на договорот 
 
Договорот може да се раскине: 

-  спогодбено, по барање на една од договoрните страни 
-  ако Испорачателот не ги исполнува обврските од договорот 
-  ако Испорачателот е во толкаво задоцнување во однос на дефинираните рокови за 
испорака 
- ако квалитетот на испорачаната опрема не ги задоволува утврдените технички услови 
и квалтиет со договорот 
- банкротира, поведена е стечајна постапка кон Испорачателот или пак истиот стане 
несолвентен на било кој друг начин 
- не исполни друга обврска од договорот, која може значително да влијае на работата 
на Нарачателот 

 
Јазик 
 
Договорот е напишан на македонски јазик. За целокупната кореспонденција и другите 
документи кои ќе се разменуваат помеѓу страните во врска со Договорот ќе се користи 
македонскиот јазик. 
 
Решавање на спорови 
 
Со склучувањето на договорот, договорните страни се согласуваат сите меѓусебни спорови 
да ги решаваат спогодбено и во духот на добрите деловни односи, а ако тоа не е можно, 
надлежен е судот во Скопје. 



 

6 
 

 
Измени и дополнувања на Договорот 
 
Сите измени или дополнувања на условите од Договорот, се вршат написмено и/или со 
Анекси на договорот, соодветно потпишани од двете договорни страни. 
 
Друго 
 
Економскиот оператор, до доставување на Пријавата за учество/ Првичната финансиската 
понуда/ со потпишување на Договорот, потврдува дека ги добил сите потребни 
информации во врска со предметот на оваа Барање како и дека понудената услуга ќе ги 
задоволува сите технички барања наведени од Нарачателот. 
 
Извршување на оваа покана и подоцнежниот договор се одвива според законите на Р.С. 
Македонија.  
 
 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
6.1. Доставување на Пријавата за учество 
 
Пријавата за учество треба да се достави во затворен коверт со назнака во горниот лев агол 
„Не отварај” и „За тендер“ ПОВИК бр. 15.11.2021 година за Оддел Набавки-Служба за општи 
и инвестициски работи , додека во средината на пликот треба да биде назначена адресата 
на Нарачателот. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува 
испраќачот. 
 
6.2. Рок за доставување 
 
Рок за доставување на понудата во Писарницата на Нарачателот е најдоцна до 15.11.2021 
година до 15:00 часот. 
 
6.3. Број на примероци 
 
Понудите треба да пристигнат до наведениот рок во еден оригинален примерок и една 
копија, при што соодветно е назначено на ковертите “Оригинална понуда“ и  “Копија на 
понудата“,  во архивата на:  
 
САВА осигурување а.д. Скопје 
ул. Загребска бр.28А Скопје 
1000 Скопје, Р.С. Македонија 
 
Понудите кои ќе пристигнат во Писарницата на Нарачателот по овој рок, нема да бидат 
земени во предвид при разгледувањето. 
 
Нарачателот нема да сноси никаква одговорност во случај  на несоодветна достава, губење 
или предвремено отварање, доколку ковертoт не е соодветно означен. 
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6.4.  Задоцнети Пријави за учество 
 
Сите Пријави за учество што ќе ги добие Нарачателот по рокот пропишан во Барање за 
доставување на Пријава за учество ќе бидат одбиени и ќе бидат вратени до Економските 
оператори. 
 
6.5. Број на понуди 
 
Секој Економски оператор може да учествува само со една понуда. Доставувањето на 
алтернативни понуди не е дозволено. 
 
6.6. Деливост 
 
Набавката  е  делива по лотови.   
 
6.7. Отварање на Пријавите за учество/Првичните финасиски понуди 
 
Нарачателот ќе ги отвори Пријавите за учество и првичните финансиските понуди, 
вклучувајќи ги и измените и повлекувањата, без присиство на Економските оператори. 
 
При отварањето на понудите, ниту една понуда нема да се отфрли, освен оние што се 
задоцнето доставени. Прво се отвараат соодветните измени/повлекувања на понудите, а 
потоа самите понуди. 
 
Пријавата за учество не може да се измени по датата за доставување на понудите. 
 
6.8.  Доверливост 
 
Економскиот оператор не смее да доставува информации на трета страна за што 
произлегуваат од ова барање за понуда и предметната техничка спецификација,  без 
претходна писмена согласност на Нарачателот. 
 
6.9. Трошоци за понуда 
 
Економскиот оператор ги сноси сите трошоци за подготвока на Пријава за учество/Првична 
финансиска понуда, вклучувајќи ги и сите трошоци. 
 
6.10. Документација 
 
Составен дел на Барањето за Пријава за учество се следните документи 

- Барање за понуда 
- Општи услови за набавка на Сава осигурување а.д.Скопје 

 
При доставувањето на Пријавата за учество, Економскиот оператор  треба во потполност да 
ja следи тендерската документација. 
 
6.11. Лица за контакт и појаснување на тендерската документација 
 
Доколку на Економскиот оператор му се потребни било какви појаснувања на тендерската 
документација, истиот може да се обрати до Нарачателот написмено или по е-маил. Сите 
барања за појаснување на тендерската документација Нарачателот треба да ги добие 
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најдоцна до 2 (два) дена пред истекот на рокот за достава на понудите. Нарачателот ќе 
одговори написмено или по е-маил на сите барања за појаснување на тендерската 
документација 
 
 
Само комуникацијата на писмено или по е-маил ќе се смета за официјална. 
 Е-маил адреси за доставување и добивање на барањата за појаснување на тендерската 
документација: 
 
Служба за општи и инвестициски работи 
Одговорно лице за набавки : Павлина Иванова Станчева  
Е маил :pavlina.stanceva@sava.mk 
 

 

 
 

САВА осигурување а.д. Скопје 
 
 


