
 

Проектот е финансиран од Фондација Отворено општество Македонија .  

За потребите на проектот “Без расправање“( финансиран од Фондацијата Отворено  
Општeство Македонија во рамки на програмата младински иницијативи ) а врз основа на  
договорот за грант помеѓу Фондација Отворено Општество и Волонтерски Центар Скопјe,
проектниот тим на Волонтерски Центар Скопје испраќа:   
  
ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ХОТЕЛСКИ УСЛУГИ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НАСТАН, СМЕСТУВАЊЕ И ХРАНА 01/2018  
 

1. Волонтерски Центар Скопје во рамки на проектот „ Без расправње“ има потреба од     
набавка на хотелски услуги, во кој ќе се  реализира Летен камп „ИнКоИн“. Летниот 
 камп ќе се реализира во рамките на проектот и за успешна реализација на истиот 
имаме потреба од хотелски услуги каде ќе се одржи кампот.  

 
2. Опис на услугата:   
• Хотелот треба да располага со капацитети за сместување на 22 лица, во  
трокреветни соби;  
• Капацитети да обезбеди полн пансион за 22 учесника со 6 ноќевања, 7дена;  
• Да обезбеди три оброка на ден, за 22 лица, за 7 дена; 2 кафе паузи дневно со овошје
 и колачи за 22 лица, за 7 дена;  
• Простории за одржување работилници опремени со ЛЦД проектор, минимум 200 
м2 голема;  
• Помала просторија за состаноци;  
• Отворен простор кој може да се користи за одржување на активности на отворено;  

  
3. Временска рамка за реализација на набавката: 

 
Летниот камп ќе се реализира во периодот од 1ви до 7ми август 2018 година, односно 
услугата од страна на хотелот треба да се обезбеди во овој период.   
  

4. Волонтерски Центар Скопје ќе склучи договор со најповолниот понудувач,  
односно со понудувачот кој ќе понуди најповолна финансиска понуда и оптимален  
квалитет на услугата.   

  
5. Оттука, Ве повикуваме да доставите квалитативна и финансиска понуда.   
Квалитативната понуда треба да содржи:   
• Листа на препораки;  
• Тековна состојба од Централен регистар не постара од 6 месеци;  
• Дозвола за работа – ДДР - образец 
• Потврда за платени даноци од УЈП  

        Финансиската понуда треба да содржи:   
• Поединечна цена на полн пансион за 1 лице во трокреветна соба  
• Вкупна цена за полн пасион за 22 лица во трокреветни соби  за 6 ноќевања, 
7 дена, со и без ДДВ;  
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• Вкупна и поединечна цена за кафе пауза со колачи и овошје за 22 лица, за 7 дена,  
два пати дневно,   
• Поединечна и вкупна цена за користење на работни простории за работилници, со 
и без ДДВ;  
• Цена за користење на отворениот простор  

  
6. Изборот на добавувачот ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната и 
 финансиската понуда. Квалитативната понуда носи максимум 40 поени, финансиската
  понуда носи 60 поени, вкупно 100 поени се можни.   

  
7. Услови и начин на плаќање  

Исплатата за испорачаната услуга ќе биде направена по целосното испорачување на  
услугата, во рок од 8 до 30 дена. Исплатена ќе биде бруто цена на услугата.   
 

8. Набавката не е делива.   
 

9. Начин и рок за доставување на понудите.   
 
Понудите треба да се достават по електронски пат на vcs_contact@yahoo.com , најдоцна до
18-ти јули 2018, до 16:00 часот.   
 
Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според 
пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид.  
 
Секој понудувач може да учествува само со една понуда.   
 
За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на емаил адреса vafire@vcs.org.mk
ВафиреМухареми, најдоцна до 13.07.2018 година до 16:00 часот, проектен координатор.    
 
Рок на важност на понудата: најмалку 30 дена.   
  
 
 
   
  
  
  
  

 

Никола Станкоски 

 

mailto:vcs_contact@yahoo.com
mailto:vafire@vcs.org.mk
mailto:vafire@vcs.org.mk
mailto:vafire@vcs.org.mk

