
 

 

А. УПАТСТВА ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ 

 

1. Нарачател на услуги 

Нарачател на услугите е Центар за истражување и креирање политики Скопје, проект: “Зајакнување на 
транспарентноста и отчетноста за родовата еднаквост преку унапредување на капацитетот на Мрежата за 
родово одговоно буџетирање”.   

Адреса: Цицо Поповиќ бр. 6-2/9, 1000 Скопје,  

web: www.crpm.org.mk  email: matevska@crpm.org.mk  

2. Предмет на набавка 

Предмет на набавка е компјутерска опрема: два (2) лаптопа, три 3 монитори, едно (1) куќиште, три (3) 
пара слушалки. Техничките спецификации на опремата се дадени во прилог на оваа документација.                   

3. Содржина на понудите 

Понудите, целата кореспонденција и документите поврзани со постапката кои ги разменуваат 
понудувачот и Нарачателот се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилично писмо. 
Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во електронска форма и/или печатена форма, со 
користење на обрасци дадени во прилог. 

Елементи на понудата  

- Анекс I – Опис на услуги 

- Анекс II - Образец на понуда (Техничка и Финансиска понуда) 

4. Начин на поднесување на понуди 

Понудите може да се поднесат најдоцна до 28.12.2022 година до 16 часот на следната адреса: Центар 
за истражување и креирање политики Скопје, адреса: Цицо Поповиќ бр. 6-2/9, 1000 Скопје или електронски на 
matevska@crpm.org.mk , скенирани, на меморандум, со потпис, печат и датум.    

Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, нема да се 
разгледува. 

5. Право на учество 

Право да достави понуда има секое заинтересирано приватно лице - понудувач. 

6. Цена на понудата 

Цената на понудата се пишува со бројки и букви. 

7. Валута на понудите 

Цената на понудата се изразува во денари БЕЗ вклучен данок на додадена вредност.  

http://www.crpm.org.mk/
mailto:matevska@crpm.org.mk
mailto:matevska@crpm.org.mk


 

8. Критериуми за доделување на договор 

Критериуми за доделување на договорот за набавка на услуги е економски најповолна понуда. За 
носителот на набавка ќе биде избран оној понудувач кој ќе понуди најниска цена. 

ЦИКП го задржува правото да ја прифати или одбие било која понуда. Изборот на понудата ќе се врши 
според процедурите за набавки на ЦИКП. 

9. Подготовка на фактура 

По завршување на изборот за најповолен понудувач сите понудувачи во постапката ќе бидат известени 
за одлуката за прифаќање/одбивање на доставената понуда. Известувањето е од информативен карактер и не 
предизвикува правни последици. 

Успешниот понудувач ќе биде информиран за прифаќањето на неговата понуда, најдоцна во рок од 3 
дена од донесувањето на одлука за избор на најповолна понуда. Нарачателот го задржува правото да побара 
дополнителни документи од понудувачот. Најуспешниот понудувач ќе подготви фактура ослободена од данок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНЕКС I ОПИС НА УСЛУГИ 

Технички спецификации 

За потребите на проектот “Зајакнување на транспарентноста и отчетноста за родовата еднаквост преку 
унапредување на капацитетот на Мрежата за родово одговоно буџетирање” неопходна е набавка на 
компјутерска опрама со следните спецификации: 

 

Ред 
бр. 

Опис на производ Количина  Технички спецификации   

1. Лап топ 
 

2 Processor: Intel Core најмалку i3 (10 
генерација или нагоре) 
RAM: 8-12GB 
Storage: SSD најмалку 256 GB  
Display: 15.6-inch 
Graphics: Intel UHD Graphics 
(интегрираната е соодветна или 
додадена 2-4 GB ако доаѓа со конф.) 
 
Три варијанти од различни брендови 

2. Монитор 2 Panel size: 23-24-inch 
Type: LED IPS; 16:9; Anti-Glare 
Resolution: Full HD (1080p) 1920x1080 
(60hz или нагоре) 
Connectivity: HDMI (како дополнителни 
приклучоци може и VGA, DisplayPort и 
сл). 

3. Монитор 1 Display Type: LED-backlit LCD monitor / 
TFT active matrix 
Diagonal Size: 31.5" 
Adaptive-Sync Technology: NVIDIA® G-
SYNC® Compatible Certified 
AMD FreeSync™ Premium Technology 
Built-in Devices 
USB 3.2 Gen 1 hub 
Panel Type Fast IPS 
Aspect Ratio 16:9 
Native Resolution QHD 2560 x 1440 at 165 
Hz 
Brightness 400 cd/m² 
Contrast Ratio 1000:1 / 1000:1 (dynamic) 
Color Support 1.07 billion colors 
Response Time 1 ms (gray-to-gray) 
Horizontal and Vertical Viewing Angle 178 

4.  Куќиште 1 Processor: Intel i7 (11 генерација или 
нагоре) 
RAM: 32GB (3200hz или нагоре) 
Storage: 1TB SSD (NVME со M2.0) 
Graphics: NVIDIA GeForce RTX 3060 TI 
(или нагоре пример 3070 TI) 
Понудата да содржи и куќиште со 
соодветно напојување и ладење 



 

5. Слушалки 3 Со USB влез и микрофон (headset) за 
канцелариска работа – три варијанти: 
ниска, средна и висока цена 

Цена 

Финансиската понуда треба да биде пресметана согласно горенаведените барања и спецификации. 
Понудата треба да биде изразена во МКД. 

 

Анекс II Образец за понуда  

 

[меморандум на понудувачот] 

 

Врз основа на барањето од страна на ____________________________________  

_________________________________________________________________, за набавка на  

______________________________________________________ со спроведување на постапка со барање за 

прибирање на понуди, ја поднесуваме следнава:  

 

П О Н У Д А 

 

Дел I – Информации за понудувачот  

 

I.1. Име на понудувачот: ______________________________________________________  

I.2. Контакт информации  

Адреса:           ________________________________________________________________  

Телефон:        ________________________________________________________________  

Факс:               ________________________________________________________________  

Е-пошта:         ________________________________________________________________  

Лице за контакт: _____________________________________________________________  

I.3. Одговорно лице: __________________________________________________________  

I.4. Даночен број: ____________________________________________________________  

 



 

 

Дел II – Техничка понуда  

 
I. Согласни сме да ги понудиме следниве стоки/услуги/работи:   

 
II. Временска рамка, достапност на понудените производи 

 

Дел III – Финансиска понуда  

 

1   2  3  4  5  

Опис на производите  Единица 
мерка  

Количина  Единечна цена 
без ДДВ  

Вкупна цена  
без ДДВ  
(3*4)  

      

      

      

      

 
 

Вкупна цена без ДДВ  
Со зборови:   

   

 

 
Место и датум  
___________________________  

Одговорно лице  
___________________________  

                    (потпис и печат)  

 

 

 


