ПРИЛОГ 11 - ПОСТАПКА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
Со цел олеснување на постапката за прибирање на понудите при подготвување на
документацијата за поднесување на Барање за финансиска поддршка, во прилог е дадено
како треба да изгледа едно обраќање односно покана до производител/добавувач на
стоки/услуги за доставување на понуда. Доколку понудите се приберат на овој начин
сметаме дека ќе се избегнат голем дел од причините кои доведуваат до одбивање на
барањето за финансиска поддршка.

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ
I.

ПОДАТОЦИ ЗА ИСПРАЌАЧОТ НА ПОНУДАТА (БАРАТЕЛОТ НА ФИНАНСИСКА
ПОДДРШКА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА)

Име/назив на испраќачот
на поканата за
поднесување на понуди
(барателот на
финансиска поддршка
од ИПАРД Програмата):
Адреса:
Град:
Држава:
Телефон/факс:
E-mail адреса:
Број на јавен повик:
II.

ОПИС НА БАРАНИТЕ ПРОИЗВОДИ/УСЛУГИ/РАБОТИ

Почитувани,
Со оваа покана, Ве
производи/работи/услуги:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

покануваме

да

ни

доставите

понуда

за

следниве

Во прилог на оваа покана се наоѓаат нашите барања за производот/услугата/работите и
тоа:






За производите кои претставуваат опрема или се дел од одредена производна
линија Ви доставуваме наши барани карактеристики за опремата (ПРИЛОГ 2) како
и дел од технолошкиот проект каде е потребно да се вклопи бараната опрема
(ПРИЛОГ 3)
За земјоделска механизација Ви доставуваме барани карактеристики согласно
капацитетот и потребите. (ПРИЛОГ 2)
За бараните градежни работи ви доставуваме предмер пресметка без цени.
Доставената предмер пресметка е дел од основниот проект врз основа на кој
планираме да ги изведеме бараните градежни работи. (ПРИЛОГ 3)
ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПОНУДА

III.

При подготвување на вашата понуда, Ве молиме да внимавате на следниве работи:
 Ценовните понуди издадени од Македонски добавувачи потребно е да бидат
изразени во денари(МКД), а ценовните понуди издадени од странски добавувачи
потребно е да бидат изразени во евра (ЕУР).
 Производите, услугите и работите назначени во вашата понуда, потребно е да
бидат со потекло од земјите членки на Европската Унија (ЕУ) или земјите
кориснички на Инструментот за претпристапна помош (ИПА), земјите од
Европскиот инструмент за соседство и партнерство или земјите од Европската
економска заедница (ЕЕА). Листата на сите земји со прифатливо потекло е дадена
во ПРИЛОГ 1 од ова покана.
 Производите, услугите и работите мора да бидат потполно нови.
IV.

ЕЛЕМЕНТИ НА ПОНУДА

Ве молиме вашата понуда да ги содржи следниве елементи:
 Информации за добавувачот на понуда (ЕДБ, жиро сметка, телефон, адреса на
седиште/подружница, е-mail, веб страна и др. информации)
 Целосен назив на производот/услугата/работата
 Единица мерка
 Количина
 Единечна цена на производот/услугата/работата1
 Вкупна цена за производот/услугата/работата (количина*единечна цена)
 Цена за транспорт (доколку транспортот е вклучен во цената, истото да се назначи
во понудата).
 Цена за монтажа (доколку монтажата е вклучена во цената, истото да се назначи
во понудата)
 Вкупна цена на понудата (доколку понудата се однесува на повеќе од еден
производ/услуга/работа)
 Дата на издавање на понудата
 Временски рок на траење на гаранцијата и можноста за техничко одржување
 Име на производителот на производите / Даватели на услугите / извршувачи на
работите наведени во понудата
1

За добавувачи регистрирани во Р.Македонија, понудите треба да содржат единечни цени без ДДВ, процент
на ДДВ и вкупна цена со ДДВ








Во прилог на понудата потребно е да ни доставите и изјава за земја на потекло на
производите/услугите/работите наведени во вашата понуда. Доколку во моментот
имате и друг документ со кој ќе го потврдите потеклото на
производите/услугите/работите наведени во понудата, истите доставете ги заедно
со понудата и изјавата.
Во прилог на понудата е потребно да ни доставите и доказ за сопственичката
структура на вашето претпријатие.
Печат
Потпис од директорот или друго овластено лице за издавање на понудата
Вака изготвената понуда задолжително да биде пропратена со детална техничка
спецификација

НАПОМЕНА:
При подготвување на Вашата понуда, Ве молиме да се придржувате на
горенаведените наши барања за изгледот и содржината на понудата.
Ве молиме, копија од оваа покана потпишана од Вас, заедно со понудата издадена
од Ваша страна со сите потребни прилози да ги доставите до адресата на
подносителот наведена на страна 1

V.

ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ 11.1: ЛИСТА НА ЗЕМЈИ КОИ ГО ИСПОЛНУВААТ КРИТЕРИУМОТ ЗА ПОТЕКЛО
НА ПРОИЗВОДИТЕ/УСЛУГИТЕ/РАБОТИТЕ
Земји членки на ЕУ:
Австрија, Белгија, Данска, Финска, Франција, Грција, Ирска, Италија, Луксембург,
Германија, Холандија, Португалија, Шпанија, Шведска, Велика Британија, Кипар, Чешка,
Естонија, Унгарија, Малта, Латвија, Литванија, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија и
Романија.
Земји кандидати за ЕУ:
Хрватска, Турција и Македонија.
Земји потенцијални кандидати за ЕУ:
Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Црна Гора, и Албанија.
Земји од Инструментот за европско соседство и партнерство
Алжир, Ерменија, Азербејџан, Белорусија, Египет, Грузија, Израел, Јордан, Либан, Либија,
Молдавија, Мароко, Палестинска самоуправа на Западниот брег и појасот Газа, Сирија,
Тунис, Украина, Норвешка, Лихтенштајн, Исланд, Швајцарија и Руска федерација.

ПРИЛОГ
11.2:
ПОТРЕБНИ
ОПРЕМАТА/МЕХАНИЗАЦИЈАТА

ТЕХНИЧКИ

ПРОИЗВОД/ОПРЕМА/УСЛУГА

КАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТРЕБНИ КАРАКТЕРИСТИКИ2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ПРИЛОГ 11.3 –ОСТАНАТИ ДОКУМЕНТИ КОИ ВИ ГИ ДОСТАВУВАМЕ ВО ПРИЛОГ
Пополнува барателот на финансиска поддршка:
1. Повикот за доставување на понуди е распишан од страна на:

(Име/ назив на подносителот и печат на барателот на финансиска поддршка)
2. Овластено лице:

(Име и презиме и своерачен потпис)
3. Дата на испраќање на поканата за доставување на
понуда:_______________________________________

2

Во оваа колона се внесени потребните карактеристики како на пример димензии на бараната опрема,
капацитет, потрошувчка на енергија и сл.
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