
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
                      Градежно занаечетски работи потребни за санација  станови (канцеларии)

на ул. Доне Божинов 11/1, стан на иста адреса со број 11/5, изнајмени под кирија од
Здружението Национален Ромски Центар 

14.09.2020

Почитувани,

Здружение Национален ромски центар од Куманово објавува „Барање за прибирање на 
понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни градежни субјекти, да поднесат понуди со 
следните содржински спецификации:  

                  1.Општи услови

Набавувач на услуги  Здружение „Национален ромски центар“ од Куманово, со 
седиште  на  ул. Доне Божинов бр. 11/5,1300 Куманово, Северна Македонија.

2. Предмет на барањето: Прибирање понуди за и превземање на градежно 
занаечетски работи, за поправка и средување на сите простории и враќање во 
првобитна состојба, како и комплетно средување на работните простории за 
редовно фунционирање на здружението Национален Ромски Центар.

2.1.Здружението Национален ромски центар“ (НРЦ) во Јули имаше поплавување 
на просториите при што беа констатирани од стручни лица за потребата од 
комплетно реновирање на работните простории на становите односно 
канцелариите во кое влегуваат комплетно демонтирање и расчистување на 
оштетените плафони, зидови, електична инсталација, паркет и ламинат, и 
средување на водовона и каналаизационата мрежа со обезбеден материја за 
потребите при изведување на сите градежно, електрични и морелски работи, какао
и проверка и средување на водоводна и канализациона мрежа , бидејќки се работи 
за стамбен објект кој е изработен во раните 60 години а лоцирани на улица Доне 
божинов. Надлежните претставници од институции, МВР, и судски претставници и
овластени вечтаци беа на увид и го потвдија контатираноста дека мора да се 
спороведе целокупно реновирање на канцелариите. Сопствениците на изнајмените
станови се навремено инфомирани и според договорот обновувањето ке започне по
завршување на сите администартивни процедури на НРЦ и договотите за 
изнајмување и користење на становите на ул: Доне Божинов бр 11/1 (со вкупна 
површина од 45 м2 и11/5  55/60 м2. со вклученост на корекција(проширувањена 
просторот ) уште пред да ги изнајмиме проториите. Или вкупно се работи за 105 
м2 плус и надворешност на фасадата со 10 м2 се вкупно 115 м2. Површина за 
обработка со стругање, малтеришување, изолација, молерисување. Електична 
инсталација со набавка на 10 плафонски светлла. Набавка на буков паркер за 40 
м2, ламинат за 50 м2.лајсни и придружни додадотици при средување на 
просториите. Прицрвртување на прозорците, прочистување на електричи апарати 
на клима уредите запучени од падот на плафонските отпадоци, и прашина.

НРЦ Куманово го објавува ова барање преку својата интернет 
страница http://www.nationalromacentrum.org

1.4. Набавката на ова Барање е делива. Изборот ќе се направи согласно критериумите за 
најповолен понудувач. НРЦ го задржува правото да избере повеќе извршители со оглед дека 
понудата е делива.

1.5. Понудувачот во случај на избор на неговата понуда е должен да обезбеди фактура до 
барателот, заради исплата од страна на средства од грант на Здружението Национален Ромски
центар.

http://www.nationalromacentrum.org/


2. Предмет на набавка 

1. Подготовка на работен план и почетока на работа за двата стана.

2. Назив на материјал за користер при работа за градежни работи.

3. Електрични светилки 

4. Време на почеток и завршување на сите работни поправки во канцелариите .

*Нaционален Ромски Центар ке задолжи личност која ке биде присутна 
секодневно при работата, и доколку согледа пропусти и неквалитетно работење
ке се инфомира веднаш менаџмент тимот и извршниот директо на НРЦ за ќто 
ке има повторно средување на пропустите кои претходно ке бидат писмено 
усогласени оред почетокот на започнување на градежните поправки со сите 
зацртани во потпишаниот документ обрзувачкиза изведувачот и понудувачот.

     3.Критериуми за избор на најповолен понудувач: 

     Цена 
     Квалитет на понудените услуги 

Цената носи 80 бода, додека квалитетот носи 20 бодови, а за добитник на повикот по 
барањето за доставување на понуди се смета понудувачот кој ќе добие најмногу поени.

   4. Облик и содржина на понудата: 

            4.1 Понудата се изработува во писмен облик.

4.2 Име, адреса и седиште на понудувачот на услуги, даночен број, телефонски 
број,   е- маил, адреса за контакт како и лица за контакт.

4.3  Карактеристики на понудата. 

            4.4. Рок и начинот на испорака на  услугите.

            4.5.Вредност на понудените содржини и услуги изразена во денари со ДДВ.

            4.6.Рок и начин на плаќање.

Ве молиме вашите понуди да ги испратите по електронска пошта (e-mail) на 
следните  адреси:

info@nationalromacentrum.org, 

demirovski@nationalromacentrum.org

elezovski@nationalromacentrum.org,

или лично да ги доставите во архивата на НРЦ на адреса на ул. Доне Божинов  бр. 11/1 
Куманово, во период од 14.09.2020 година до 21.09.2020 до 16 часот.

Куманово  14.09.2020
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