
 

Датум: 01.11.2016

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА- ОРГАНИЗАЦИЈА НА
НАСТАНИ- КОНФЕРЕНЦИИ 

Почитувани,
 
За потребите на проектот ЕПЕСИ - (EPESI - Entrepreneurship Platform for Economic and 
Social Inclusion of women from minority groups) кој е  финансиран од Европската Унија 
во рамките на ИПА програмите - Компонента IV, Ве покануваме да поднесете понудa за
набавка организација на настани- конференции 
 
Договорен орган е ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА со седиште
на бул Гоце Делчев бр 8 пф 290 ( мртв 2 спрат)
 

Предмет на договорот за оваа набавка е:

ОПИС НА НАБАВКАТА 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАН-КОНФЕРЕНЦИЈА  

Количина Цена по 
единица  
(МКД) без ДДВ.

Организирање ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

 1. Сала во која ќе се одржува настанот треба да има можност во 
неа да бидат сместени од 15-25 учесници и тоа во кино систем 

Во салата треба да има и простор за главна маса на која ќе бидат 
сместени 4 лица и на која треба да биде поставен цветен 
аранжман ( икебана)

2. маса со стол, од едната страна на главната маса на која ќе биде 
поставен лап-топ и ЛЦД проектор 

Лаптопот и ЛЦД проекторот треба да бидат доставени од страна 
на добавувачот

3. Салата која ќе биде обезбедена за одржување на 
конференцијата треба да има на располагање интернет приклучок
односно можност за користење на безжучен интернет и да има 
обезбедено ладење и греење во согласнот со потребите во 
моментот на одржување на конференциите

4. Консекутивно толкување на албански и англиски јазик 
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II  Организирање на коктел за 15-25  лица 

МЕНИ 
Да се обезбеди газирана и негазирана вода за учесниците на 
главната маса за 4 лица

1. Канапеи
Канапеи со намаз печеница и кашкавал
Канапеи со намаз и кашкавал 
Канапеи со намаз кулен и кашкавал 
Канапеи со намаз сирење и маслинки

2. Топла закуска 
Паниран кашкавал

3. Ладна закуска 
Ладни увијачи со печеница и кашкавал
Ладни увијачи со шунка и кашкавал

4 Пита со спанаќ и сирење

5. Десерт
Ситни колачи 

6 Пијалоци 
Вода 
Газирани пијалоци 
Негазирани пијалоци 

15-25

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА

1. Сала во која ќе се одржува настанот треба да има можност во 
неа д абидат сместени до 15-25 учесници и тоа во кино систем 

Во салата треба да има и простор за главна маса на која ќе бидат 
сместени 4 лица и на која треба да биде поставен цветен 
аранжман ( икебана)

2. маса со стол, од едната страна на главната маса на која ќе биде 
поставен лап-топ и ЛЦД проектор 

Лаптопот и ЛЦД проекторот треба да бидат доставени од страна 
на добавувачот

3. Салата која ке биде обезбедена за одржување на 
конференцијата треба да има на располагање интернет приклучок
односно можност за користење на безжучен интернет и да има 
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обезбедено ладење и греење во согласнот со 
потребите во моментот на одржување на конференциите

4. Консекутивно толкување на албански и англиски јазик

II  Организирање на коктел за 15-25  лица 

МЕНИ 
Да се обезбеди газирана и негазирана вода за учесниците на 
главната маса за 4 лица

1. Канапеи
Канапеи со намаз печеница и кашкавал
Канапеи со намаз и кашкавал 
Канапеи со намаз кулен и кашкавал 
Канапеи со намаз сирење и маслинки

2. Топла закуска 
Паниран кашкавал

3. Ладна закуска 
Ладни увијачи со печеница и кашкавал
Ладни увијачи со шунка и кашкавал

4 Пита со спанаќ и сирење

5. Десерт
Ситни колачи 

6 Пијалоци 
Вода 
Газирани пијалоци 
Негазирани пијалоци 

Вкупно

    Предметот на договорот за оваа набавка е неделив. Економскиот оператор во својата 
понуда     треба да ги вклучи сите составни делови од понудата . Во спротивно, понудата 
ќе се смета за  неприфатлива.
 
   Критериум за доделување на договорот

   Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска понудена цена
 

   Разлика во цена
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   Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани
во понудата на    најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото
времетраење на договорот за јавна набавка.
 
   Рок на испорака

   Носителот на набавката е должен да го испорача предметот на договорот веднаш и да 
достави фактура,по што би се направила уплата, најдоцна за  7 дена.
   
   Начин на доставување на понудата

Понудата  може да ги доставите на следниот  e-mail: epesiproject@gmail.com   или во
затворено  плико  во  канцелариите  на  Центарот  за  стручно  образование  и  обука  на
улица-  бул Гоце Делчев бр 8 пф 290 ( мртв 2 спрат) со назнака за проект ЕПЕСИ 

 .
 ЗАБЕЛЕШКА: Ве молиме имајте предвид дека овој проект е финансиран од Европска Унија  од
ИПА инструментот за претпристапна помош во склоп на Оперативната програма за Развој на
човечки ресурси и е ослободен од Данокот надодадена вредност (ДДВ).

           Повикот важи седум дена од неговото објавување
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