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ОБЈАВЕН: 09.03.2022
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1. ВОВЕД

Здружението  Среќен  Живот“  Тетово  е  невладина  и  непрофитна  организација
формирана  во  декември  2001.  Во  својата  долгогодишна  работа  организацијата
работи на промовирање на ментално здравје на деца, млади и жени, промовирање на
мултикултурно разбирање, почит толеранција и комуникација меѓу припадниците на
различни етнички групи; организирање и спроведување на семинари, работилници,
панел дискусии, како  и  други  едукативни  активности  поврзани  со  секојдневните  и
специфичните  потреби  на  целните  групи.  Работи  со  млади  од  средните  стручни
училишта  повеќе  години  во  спроведување  на  активности  од  културата  WHYH
UNESCO, обуки за кариерно советување и психо-социјално советување.

Мисија  

Визионерски пристап за зајакнување на демократските вредности во мултиетничка
држава, подобар живот за сите граѓани и постигнување на мултиетнички соживот во
мир и разбирање за сите луѓе во Република Македонија. Промовирање на менталното
здравје на деца, млади и жени и нивна социјализација и вклучување во секојдневниот
живот.

1.1. Проект - Практична обука за квалитет на млекото и производство на 
млечни производи                                                                                                        
Од страна на Националната агенција за Европски образовни програми и 
мобилност, во рамките на Програмата Еразмус +, Клучна акција 1: Мобилности 
за на индивидуи одобрен е грант под број 2020-1-MK01-KA102-077627 за учење
проектот „ Практична обука за квалитет на млекото и производство на млечни 
производи  (Practical training on milk quality and production of dairy products) .         
Основната цел на проектот:Практична обука за квалитет на млекото и млечни 
производи  е стекнување на стручно знаење и вештини кај учениците во 
стручното образование за млекарство. Главната цел на проектот, Практична 
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обука за квалитет на млеко и производство на млечни производи, е стекнување 
знаења и стручни вештини на учениците во стручното образование за 
квалитетот на млекото и производството на млечни производи. Обуката ќе ги 
подобри можностите за вработување и самовработување, но ќе ги зголеми и 
вештините за организирање на целокупните активности поврзани со работата 
на млекарските стопанства. Координатор на проектот е Здружението Среќен 
Живот  од Тетово.

Одобрени се дваесет  (20) мобилности за учениците од 4 средни стручни училишта во
Република Северна Македонија  за  обука во Крижевци,  Хрватска во  траење од 15
дена.

За време на мобилноста студентите ќе се стекнат со општи компетенции за:

- Комуникација - ќе можат да споделуваат, интерпретираат податоци, нарачки,
факти,  барања,  но  и  да  користат  различни  видови  на  документација  и  да
користи стручен вокабулар.

- Комуникација на странски јазик (англиски и хрватски) – ќе го подобрат својот
вокабулар на англиски или хрватски специфичен социјален и културен контекст
во врска со нивната работа и професионална терминологија.

- Тие ќе ги подобрат техничките, математичките и природните компетенции при
решавање задачи при секојдневната работа до имплементирање на нумеричко
размислување и знаење при извршување на задачата.

- Дигитални  компетенции-ќе  користат  алатки  за  подготовка  и  извршување  на
задачи и изработка на документација во електронска форма форма.

- Учење да учат – тие ќе бидат способни да стекнуваат, разберат и усвојуваат
нови знаења и вештини за лично развој и професионално усовршување.

- Општествена  и  граѓанска  одговорност  -  тие  ќе  бидат  способни  да  покажат
толеранција,  да  изразат  и  разберат  различни  поенти,  погледи,  да  покаже
флексибилност и приспособливост во нови различни ситуации.

- Чувство  за  иницијатива  и  претприемништво-  ќе  можат  да  ги  препознаат
можностите  и  предизвиците  за  подобрување  на  производството  млечни
производи.

- Културна свест и изразување – тие ќе можат да го препознаат и почитуваат
креативното изразување на идеите, искуства и емоции.

Практичната обука на учесниците ќе им обезбеди стручни знаења и вештини за:
• Определување на индикаторот за квалитетот на млекото;
• Производство на млеко со добар квалитет;
• Пастеризација и стерилизација на млекото;
• Производство на сирење;
• Производство на гауда и други видови сирење;
• Производство на путер;
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• Производство на сурутка и производи од сурутка
За да може да се спроведат проектните активности и да се постигнат резултатите
Здружението  Среќен  Живот  објавува  Оглас  за  превоз  на  20 ученици  и  4
придружни лица во Хрватска, Крижевци.

2.  ПРЕВОЗ 

Активност која треба да се исполни за реализација на проектот поврзани со превоз
и освежување за времетраење на патувањето се:

2.1.Да обезбеди автобуски превоз за 20 ученика и 4 придружни лица од Тетово, 
Св. Николе, Куманово и Скопје до Крижевци,Хрватска и назад за реализација на 
проектот „ Практична обука за квалитет на млекото и производство на млечни 
производи (Practical training on milk quality and production of dairy products) .

2.2.За  време  на  превозот  да  се  обезбеди  освежување(храна  и  вода,  кафе) за
учениците и придружните лица до стигнувањето во Крижевци,Хрватска и обратно.

2.3.Да обезбеди патничко и здравствено  осигурување за учеснците во мобилноста.

Опис на превозот и осигурувањето 

- Превозот со туристички автобус треба да ги исполнува условите за превоз на 
група деца согласно Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата и 
Правилникот за посебни технички барања на возилата со кои се превезуваат 
деца, минимум ЕУРО 5 стандард (со клима, разладен фиржидер, тоалет, 
аудио-видео опрема, микорфон во исправна функција и капицитет минимум 50 
седишта за патување во странство)

- Превозот ќе се врши на начин што носителот на набавката ќе ги зема лицата 
што треба да патуваат од местото кое дополнително ќе биде утврдено од 
страна на одговорното лице од корисникот на услугата и да ги превземе 
согласно договорената релација и повторно да ги врати на договореното 
место.Во случај на дефект на превозното средство економкиот оператор е 
должен веднаш да обезбеди сервис или да обезбеди друго превозно средство.

- Пред секое поединечно патување одговорно лице ќе врши преглед на 
автобусот со кој ќе се врши превозот.

- Корисникот на услугата за потребата од превоз ќе достави нарачка (број на 
лица , дестинација-км и датум кога ке се врши превозот). Нарачки (по маил, 
телефонски или писмено) ќе се доставуваат до давателот на услугата кога 
корисникот на услугата ќе го знае точниот датум број на лица и дестинација. 

- Цената на превозот кон сите дестинации треба да ги опфати сите трошоци кои 
произлегуваат за давателот на услугата. Корисникот на услугата ги покрива 
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единствено трошоците за реализација на проектот согласно описот на 
бараната услуга.

- Корисникот на услугата ќе ги користи услугите според своите потреби и нема 
обврска да го искористи во целост планираниот износ.

Здравствено осигурување
Давателот на услугата е должен да обезбеди и патничко осигурување за време на 
патувањето и престојот кое треба да ги содржи минимум следните видови 
осигурување:
1.здравствено осигурување
2.осигурување на помош при патување
3. осигурување на багаж
4.осигурување од незгода
5. осигурување при работа.
Осигурувањето да е без франжиза и да ги покрива следните ризици:
1. Трошоци за  лекување од незгода ( до 50.000ЕУР)
2. Трошоци за лекување од болест (до 30.000 ЕУР)
3. Посета на пациент (до 400ЕУР)
4. Продолжување на престој по лекување (до 200ЕУР)
5. Придружба со пациент (до 200ЕУР)
6. Надомест на телефонски трошоци (до 100ЕУР)
7. Кражба или провала на багаж (до 600ЕУР)
8. Задоцнето пристигнување на багаж повеќе од 12 часа (до 130ЕУР)
9. Загуба на патни документи (до 50ЕУР)
Максималната обрвска на осигурувачот по штетни настани и за времетраење на 
осигурувањето до 50.000ЕУР

Премијата треба да се однесува на сите земји членки на ЕУ                                       
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УСЛОВИ 

3.1.Начин на докажување на способноста

3.1.1.Со  понудата  економскиот  оператор  задолжително  треба  да  достави
придружна документација со која ќе ги докаже :

- личната состојба,
- способноста за вршење професионална дејност.

3.2Лична состојба

3.2.1.Здружението нема да ги земе во предвид секој економски оператор:

- на кој во последните 5 години му била изречена правосилна пресуда за
учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари; 
- кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;
- кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако на

економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците,
придонесите  или  другите  јавни  давачки  во  согласност  со  посебните
прописи и истите редовно ги плаќа;

- на кој 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; 

- на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за
вршење на одделна дејност;

- кому  му  е  изречена  прекршочна  санкција  забрана  за  вршење  на
професија,  дејност  или  должност,  односно  привремена  забрана  за
вршење одделна дејност и

- кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги барал
договорниот орган.

3.2.2.За  докажување  на  својата  лична  состојба,  економскиот  оператор  ги
доставува следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години не му била
изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација,
корупција, измама или перење пари;

- 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 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;
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- 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;

- потврда  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.

3.3.Способност за вршење на професионална дејност

3.3.1.За  да  ја  докаже  способноста  за  вршење  на  професионална  дејност,
економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност, како
доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста
поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на
соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е
регистриран.

3.4Техничка и професионална способност

3.4.1.Eкономскиот оператор да поседува или да има директна соработка со правен
субјект  кој  поседува  А  лиценца  за  вршење на  туристичка  дејност  издадена  од
Министерството за економија 

3.42.Да има искуство во реализацијата на вакви проекти. 

4. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Содржина на понудата

4.1.1. Понудата треба да биде подготвена од следниве елементи:
- листа на цени и рокови на испорака;
- документи за утврдување на личната состојба;
- документ  за  утврдување  на  способноста  за  вршење  на  професионална

дејност;
- докази за утврдување на техничката способност;
- изјава за сериозност на понудата;
- изјава за независна понуда и
- договор за групна понуда [само за група на економски оператори.

4.1.2. Економскиот оператор понудата ја изготвува и доставува во печатена верзија.
Доколку на понудата кој не ги содржи сите елементи согласно огласот ќе биде
отфрлена како неприфатлива. 

4.1.3. Критериуми

Економскиот оператор треба да ги исполнува следните критериуми:
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- Минимум 5 екскурзии со ученици;
- Предходно  искуство  во  реализација  на  Еразмус  проекти  ќе  се  смета  како
предност;
- Релеватно искуство со организирање на настани со деца и млади;
- Минимум 3 препораки за реализирани активности со позитивно мислење; 
- Економска оправданост на трошоците.
При изборот предност ќе имаат економски оператори со искуство во реализација на
Еразмус+ проекти.

Економскиот оператор да го прифати начинот на плаќање 80% авансно плаќање пред
тргнувањето  на  учениците  на  мобилност  и  20%  до  крајот  на  2022  година  по
прифаќање на финален извештај  и  финална исплата од страна на Националната
Агенција. 

4.2. Јазик на понудата

4.2.1. Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата се
доставува на македонски јазик. 

4.3. Цена на понудата

4.3.1. Економскиот оператор во  листата  на цени  и  рокови на  испорака  ја  внесува
цената , заедно со рокот на испорака;

4.3.2. Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на економскиот
оператор, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се искажува
посебно. 

4.4. Валута на понудата

Цената на понудата се изразува во денари без пресметан ДДВ

4.5. Период на важност на понудата

4.5.1. Периодот на важност на понудата ќе изнесува 90 дена од денот на јавното
отворање  за  чие  времетраење  понудата  во  сите  нејзини  елементи  е
обврзувачка  за  понудувачот.  Доколку  денот  на  отворањето  на  понудата  е
неработен, периодот на важноста на понудата се смета од наредниот работен
ден. Понудите кои содржат покус период на важност од оној утврден во оваа
точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи;

4.5.2. Доколку  договорниот  орган  процени  за  потребно  може  да  побара  од
понудувачот продолжување на периодот на важност на понудата;
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4.5.3. Доколку понудата не одговара на потребите,  договорниот орган го задржува
правото да преговара за обезбедување на адекватна понуда. 

4.6. Изјава за сериозност на понудата

4.6.1. Во  прилог  на  понудата,  понудувачот  доставува  и  потпишана  изјава  за
сериозност на понудата. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за
сериозност на понудата, истото ќе резултира со исклучување од натамошната
постапка.

4.6.2. За објавувањето на негативната референца договорниот орган ќе одлучи со
одлуката  за  избор  или  за  поништување  на  постапката,  а  истата  ќе  биде
објавена во рок од 3 (три) работни дена од денот на конечноста на одлуката за
избор или за поништување на постапката.

4.7. Краен рок и место за поднесување на понудите

4.7.1. Краен рок за доставување на понудите е 15.03.2022 година

4.7.2. Понудите се поднесуваат  до Здружение Среќен Живот ул. „Маршал Тито“
бр:168/14 Тетово, Р.С .Македонија

4.7.3. Понудата  која  е  поднесена  по  истекот  на  крајниот  рок  за  поднесување  на
понудите нема да биде примена.
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