ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 01754/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за труд и социјална политика
I.1.2) Адреса: Ул.Даме Груев бр.14
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Маја Додевска Пешевска , адреса на е-пошта: MPeshevska@mtsp.gov.mk
телефон/факс: 3106449/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Социјална заштита

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Штип
II.1.1) Објавување на проценета вредност Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
II.3) Секторски договор Не
II.4) Централно тело Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: детален опис на предметот на договорот
за јавна набавка е даден во техничката спецификација во прилог на овој овој оглас
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра

Опис
Мебел (вклучувајќи канцелариски мебел), покуќнина, домашни уреди (со исклучок на
39000000-2
осветлување) и производи за чистење
II.8) Делива набавка Да

Дел број
1
2
3
4
5

Опис на делот за набавка
Мебел
Опрема за кујна и перална
Опрема за повеќенаменски простор - реквизити и дидактички материјали
постелнина
Разно

II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
40 денови

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00 %]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на
договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од
член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што
економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: Економските оператори доставуваат единствен документ за
докажување на способноста и потврди, изјави и други документи наведени во овој член, како доказ
дека: - не постојат причини за исклучување утврдени во член 88 од ЗЈН, - се исполнети условите за
квалитативен избор во согласност со член 90 од ЗЈН Како документи дека не постојат причини за
исклучување од член 88 од овој закон, договорниот орган ги прифаќа следниве документи: а) во врска
со членот 88 став (1) од ЗЈН, единствен документ за докажување на способноста; б) во врска со членот
88 став (2) од ЗЈН, единствен документ за докажување на способноста; в) во врска со членот 88 став (3)
од ЗЈН, извод од листата на негативни референци која договорниот орган ја обезбедува од ЕСЈН. (5)
Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава документите од ставот (4) на
ЗЈН, или ако тие не ги опфаќаат сите случаи од членот 88 на ЗЈН, договорниот орган прифаќа изјава
што економскиот оператор ја заверува кај надлежен орган. (6) Документите од членот 88 ставови (1) и
(2) на ЗЈН не смее да бидат постари од шест месеци од крајниот рок за поднесување понуди или пријави
за учество. Како услов за утврдување способност за вршење професионална дејност, договорниот орган
бара секој економски оператор да достави доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за
вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно
професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 04.07.2019 година во 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 26.06.2019 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 28.06.2019 година во 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите
04.07.2019 година во 11:00 часот , место: Министертсво за труд и социјална политика , кат 6ти ,
канцеларија број 5
V.5) Дополнителни информации дополнителни информации може да добиете кај лицето назначено за
контакт во тендерската документација во прилог на огласот
V.6) Датум на објава: 04.06.2019 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

