
 

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 УСЛУГИ ЗА 

ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА СЛИКОВНИЦА  02/2018  

 

1. Волонтерски Центар Скопје во рамки на проектот „ Без расправње“ има потреба од     

набавка на услуги за печатење и издавање. Целта на набавката е печатење на 

мултимедијалана сликовница која ќе биде изработена од страна на Волонтерски 

Центар Скопје . Сликовницата ќе биде изработена во рамки на проектот „Без 

расправање“. 

 

2. Опис на услугата:   

 Дизајн на сликовницата; 

 Припрема на сликовницата за печатење; 

 Сликовницата треба да биде испечатена на А5 формат; 

 Хартијата треба да биде 200 гр; 

 Сликовницата ќе биде 16-20 страници; 

 Тираж од 100 примероци.  

 

  

3. Временска рамка за реализација на набавката: 

 

Сликовницата ќе биде пратена на печатење во втората половина на месец ноември, а 

истата треба да биде издадена на крајот на месец ноември во тираж од 100 примероци.  

 

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;  

 Потврда за платени даноци од УЈП  

        Финансиската понуда треба да содржи:   

 Поединечна цена за печатење на сликовница на 200 гр хартија, на А5 формат, 16-20 

страници, со и без ДДВ  

 Вкупна цена за тираж од 100 примероци, со и без ДДВ;  

  



 

Проектот е финансиран од Фондација Отворено општество Македонија .  

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

20-ти ноември 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

Вафире Мухареми, најдоцна до 16.11.2018 година до 16:00 часот, проектен координатор.    

 

Рок на важност на понудата: најмалку 30 дена.   

  

 

          

       Никола Станкоски 

Директор  
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