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1 
Министерство за здравство на 
Република Северна Македонија 

Ул. „50 Дивизија“ бр. 14, Скопје  
Република Северна Македонија 

+389 2  3112 500 

www.zdravstvo.gov.mk 

Понудувачите 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на поставено прашање по Јавен повик за интервентна набавка на 
респираторни машини заради спроведување на мерките за справување со Коронавирус- COVID-
19 за време на траење на вонредната состојба. 
 
Почитувани 
 
До комисијата за спроведување на постапката на јавниот повик при Министерство за здравство на 
РСМ од страна на заинтересиран понудувач пристигнато е прашање во електронска форма во 
врска со објавениот Јавен повик за “интервентна набавка на респираторни машини заради 
спроведување на мерките за справување со Коронавирус- COVID-19 за време на траење на 
вонредната состојба” 
 

   
 ПРАШАЊЕ (цитат):  

хххххххххххххх соработува и ги застапува интересите на кинеските компании во Европа, 
Азија и членките на Заедницата на независни држави, веќе 8 години. 
Нашата компанија склучи договор за јавна набавка во Литванија, за набавка на средства за 
справување со COVID-19 во износ од 15 милиони евра, со Министерството за здравство на 
Литванија како Договорен орган. 
Ние сме подготвени да ја обезбедиме количината од 200 респираторни машини, согласно 
следните услови за испорака: 
Услови за плаќање: 100% исплата на целиот износ во рок од 3 дена од денот на 
потпишување на договорот. 
Услови за испорака: CIF – Аеродром Скопје. 
Се надеваме дека ја разбирате нашата потреба за наведените услови за плаќање, со оглед 
на пандемијата предизвикана од COVID-19, бидејќи производителите ја произведуваат 
стоката само по претходна 100% уплата на целиот износ, додека транспортните компании ја 
испорачуваат стоката само по претходна 100% уплата на износот. 
 Ве молиме да ни ги доставите условите за учество на англиски јазик. Исто така, Ве 
молиме да ја доставувате целата натамошна документација на англиски јазик. 
 Доколку ги потврдувате условите за плаќање, спремни сме да поднесеме понуда за 
предметната набавка. 
 

 

Бр.  ______________ 
 
_____________година 



ОДГОВОР, Предлогот не се прифаќа.  
- Министерството за здравство ќе изврши уплата во рок од 30 дена од денот на 

доставување на фактурата. Уплатата се врши исклучиво по претходно извршена 
испорака и монтажа на опремата, а согласно критериумите наведени во Јавниот 
повик. 
Во прилог на Вашето барање, Ви го доставуваме текстот на Јавниот повик 
преведен на англиски јазик, како и досега пристигната кореспонденција.  

   
 
Со почит, 
 
 

Комисија за спроведување на 
Јавен повик 

 
 


