
      

 
 

 

 

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

(за набавка на хигиенски превентивни средства) 

 

 

12.10.2021 

Почитувани, 

Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  од Куманово објавува Барање за прибирање на 

понуди повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следниве 

содржински спецификации: 

1. Општи услови 

 

1.1 Набавувач на услуги: ЗГ “Национален Ромски Центар” со седиште во Куманово ул. „Доне 

Божинов“ 11/5. 

1.2 Предмет на барањето: Барање за прибирање на понуди за набавка на 600 до 700 пакети - 

Хигиенски Превентивни средства за заштита од Ковид 19 

1.3 Национален ромски центар го имплементира проектот „Да продолжиме да живееме” со 

финансиска поддршка од Генерален секретаријат – Одделение за соработка со невладини 

организации, со општа цел за информирање, превентива, доверба и мотивација за 

продолжување на животот на граѓаните во новонастанати услови, со акцент за Ромите од 

ромските населби и центарот на градот. За потребите на проектот НРЦ го објавува ова барање 

преку својата интернет страница www.nationalromacentrum.org. 

1.4 Набавката на ова Барање не е делива. Изборот ќе се направи согласно најдобриот финансиски 

интерес и квалитет на понудените стоки и услуги. 

 

2. Понуда 

Понудувачот треба да достави понуда која согласно потребите на набавувачот треба да содржи: 

- Понуда за 1 хигиенски пакет со следната содржина (3 кг. Прашок за перење, 1 сапун за перење 

алишта, 3 детски сапуни, 1 средство за дезинфекција (0,2%), 1 алкохол за дезинфекција (70%), 1 

средство за садови, 1 шампон за коса, и 1 средство за хигиена на тоалет).  

- Понудата треба да содржи грамажа на секој поединечен производ, како и поединечна цена на 

секој поединечен производ во бруто износ во македонски денари. 

- Понудата треба да биде важечка во период од 6 месеци од денот на доставувањето.  

- Производите ќе треба да бидат доставени од набавувачот до адресата на барателот ЗНРЦ во 

Куманово во вкупната цена на понудата. 

3. Критериум за избор на најповолен понудувач: 



      

• Цена 

• Квалитет 

 

 

Цената носи максимум 80 бодови, квалитетот носи максимум 20 бодови. 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 со понудена бруто цена во македонски денари  
4.2 Име, адреса и седиште на понудувачот на услуги, даночен број, броеви на телефон, факс, е-маил 
адреси за контакт како и лица за контакт 
4.3 Карактеристики на понудата 
4.4 Рок и начинот на испорака на стоките и услугите  
4.5 Рок и начин на плаќање 
Ве Молиме вашите понуди да ги испратите по електронска пошта (e-mail) на следната адреса 

info@nationalromacentum.org и elezovski@nationalromacentrum.org најдоцна до 20.10.2021 

година до 16 часот. 

 

Куманово   

12.10.2021 
 

 

  

 

    

 


