
Здружение  за подршка на семејства,поединци и групи
СРЕЌЕН ЖИВОТ -Тетово

Association for Support of Families, Individualas and Groups
”HAPPY LIFE”   Tetovo

ул.М.Тито бр.168/14 Тетово,Р.Северна Македонија 

ОГЛАС ЗА НАБАВКА И ДОСТАВА НА НАДГЛЕДНИ СРЕДСТВА И МАТЕРИЈАЛИ

  

ОБЈАВЕН: 28.11.2022

КРАЕН РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДА: 02.12.2022 до 17 часот

1. ВОВЕД

Здружението  Среќен  Живот  од   Тетово  е  граѓанска   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
стручни  училишта  повеќе  години  во  спроведување  на  мобилност  активности  од
културата  WHYH  UNESCO,  обуки  за  кариерно  советување  и  психо-социјално
советување итн.

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  Северна  Македонија. Промовирање на
менталното здравје на деца, млади и жени и нивна социјализација и вклучување во
секојдневниот живот.

Здружението Среќен Живот  има потреба од нагледни средства и материјали  и за таа
цел објавува Оглас за набавка и достава на нагледни средства и материјали  и
тоа понуди за :
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Предмет на набавка Един.м. Количина

1. ЛЦД ПРОЕКТОР  
• Осветленост на екранот (ANSI лумени) 3600
• Природна резолуција XGA (1024x768) Природен 

сооднос 4:3 Контраст сооднос (FOFO) 20000:1
• Боја на екранот 30 бита (1,07 милијарди бои) Стапка на 

зумирање 1.1x, објектив F/# = 2.56 ~ 2.68, f = 22 ~ 24.1 
mm HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4), HDMI-2 (1.4a/HDCP1. 4), 
USB тип Mini B1 RS232 во (DB-9pin)

• Аудио во (3,5 мм мини приклучок). Аудио излез (3,5 мм 
мини приклучок)

• Гаранција минимум 12 месеци

ком 4

 2. Принтер/скенер/фотокопир 
Печатење
    • Брзина на печатење: 22  стр./мин. (A4) / 23 стр./мин. 
(писма)
    • Резолуција (печатење, копирање и скенирање): 1200×1200 
dpi
    • Поврзување со висока брзина USB 2.0；10/100Base-Tx 
Ethernet ；WiFi 802.11b/g/n
    • Макс. месечен волун: 20.000 страници
    • Препорачан месечен волумен: 2000 страници
Копирање
    • Брзина на копирање: 22 стр./мин. (A4) / 23 стр./мин. (писмо)
 Скенирање
    • Копија на ID од типот на скенер, Копија на потврда, N-up 
копија, Клонирачка копија
    • Макс. големина на скенирање: 216 x 297 mm (рамно 
лежиште), 216 x 356 mm (ADF)
 Ракување со хартија
    • Капацитет за влез на хартија: 150 страници
    • Излезен капацитет на хартија: 100 страници
    • Тип медиум: обичен, дебел, транспарентност, картон, 
етикета, плик, тенок
    • Медиумска големина: A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, 
Legal, Executive, Statement, Monarch плик, DL плик, C5 плик, C6 
плик, NO.10 плик, Јапонска разгледница, Folio, Oficio, Big 16k , 
32k,16k,големи 32k,ZL,Yougata4, разгледница, Younaga3, 
Nagagata3, Yougata2

ком
4

 3.  Фотокопирна хартија бела, А4 формат 1/500 ком 20
 4. Хартија во боја  А4 формат 1/100 ком 4
 5. Хамер бел димензии 70x100  ком 20
 6. Хамер во боја димензии 70x100 ком 20
 7. Молив HB ком 24
 8. Хемиско пенкало ком 24
 9. Маркери за бела табла ком 48
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10. Маркери обични ком 48
11 Фломастери со 12 бои ком 24
12 Стикери ком 20
13 Папки УР А4 формат фолии- 100 пакување ком 4
14 Папки книжни ком 40
15 Папки со ластик пластични ком 5
16 Ножици ком 8
17  Регистратор ком 20
18 Селотејп  15х33 ком 20
19  Тетратка А4 формат мек повез ком 16
20  Тетратка А5 формат мек повез ком 16
21 Папка ПВЦ со копче ком 16
22  Роковник ком 10
23 Книга – Татко ми Босфор од Јован Илиески ком 4
24 Книга-Избрани драми од Горан Стефановски ком 3
25 Книга – Филипова историја од Јустин ком 1
26 Книга- Чичко Горио од Оноре Де Балзак ком 2
27 Книга – Пиреј од Петре М. Андреевски ком 1
28 Книга – Богородичната црква во Париз од Виктор Иго ком 3
29 Книга – Избор драми 2 од Горан Стефановски ком 2
30 Книга – Кандид од  Волтер Задиг ком 2
31 Книга – Шангриска Кожа- Оноре Де Балзак ком 2

2. УСЛОВИ 

2.1. Начин на докажување на способноста

2.1.1 Со  понудата  економскиот  оператор  задолжително  треба  да  достави  придружна
документација  со која  ќе  ја  докаже  способноста за  вршење на професионална
дејност.

2.1.2 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  набавка  или  доказ  дека  припаѓа  на  соодветно
професионално  здружение  согласно  со  прописите  на  земјата  каде  што  е
регистриран.

3.ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1 Содржина на понудата

3.1.1Понудата треба да биде подготвена од следниве елементи :

- листа на цени  за секој предмет на набавка без ДДВ  и со ДДВ. Цената на
понудата се изразува во денари(МКД) и 

- документ  за  утврдување  на  способноста  за  вршење  на  професионална
дејност.
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3.1.2.Економскиот  оператор  понудата  ја  изготвува  и  доставува  во  печатена  верзија.
Доколку  понудата не ги содржи сите елементи согласно огласот ќе биде отфрлена како
неприфатлива. 

3.2 Јазик на понудата

3.2.1Понудата,  како  и  целата  кореспонденција  и  документи  поврзани  со  понудата  се
доставува на македонски јазик. 

3.3 Начин на испорака

Понудувачот е должен предметот на набавка да го достави во четири средни стручни
училишта  во  следниве  градови:  Тетово,  Св.Николе,  Куманово  и  Скопје  заедно  со
преставник од Здружението СРЕЌЕН ЖИВОТ- Тетово.

3.4.Критериум за избор на најповолен понудувач

3.4.1 Договорниот орган како критериум за избор на најповолна понуда ќе ја користи 
економски најповолната понуда врз основа на:                                                                           
-цената

3.4.2 За најповолна понуда ќе биде избрана понудата која има најниска понудена цена.

3.5 Начин на плаќање

3.6.1.Исплатата ќе се изврши по со добиена фактура.

       3.7  Краен рок и место за поднесување на понудите

3.7.1 Краен рок за доставување на понудите е 02.12.2022 година до 17 часот

3.7.2Понудите се поднесуваат во печатена форма по пошта на адреса:  

Здружение Среќен Живот, ул. „Маршал Тито“ бр:168/14 Тетово, 
Р.С .Македонија ,,  со назнака ,,За оглас за набавка на нагледни средства,,

или

во канцеларија на Здружение Среќен Живот, ул. „Маршал Тито“ бр:168/14 
Тетово, Р.С .Македонија ,,  со назнака ,,За оглас за набавка на нагледни 
средства,,

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

 



Здружение  за подршка на семејства,поединци и групи
СРЕЌЕН ЖИВОТ -Тетово

Association for Support of Families, Individualas and Groups
”HAPPY LIFE”   Tetovo

ул.М.Тито бр.168/14 Тетово,Р.Северна Македонија 

 


