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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):  

1. Не е наведено дали отварањето на понудите ќе биде јавно или тајно? 
- ако е јавно и транспарентно,кој има право да присуствува? 
ОДГОВОР: Согласно препораките од Владата на Република Северна Македонија за 
спречување на ширењето на COVID-19, а со цел заштита на здравјето на граѓаните на 
Република Северна Македонија, отворањето на понудите ќе биде спроведено преку 
SKYPE  и на понудувачите кои ќе учествуваат со свои понуди и кои ќе достават понуди 
преку архивата на Министерство за здравство при што ќе добијат псимен документ - 
инструкции за вклуќување во јавното отворање преку SKYPE акаунт. Покрај ова 
записникот од отварањето ќе биде јавно објавен на веб страната на МЗ.  
 
ПРАШАЊЕ (цитат):  
2. Не е пропишана од Ваша страна точната форма на поднесување т.е како треба да гласи 
тендерската документација затворена во плико? (,,НЕ ОТВАРАЈ" -тендерска документација, 
со број за кој Јавен повик се работи) 
-без ова да е нотирано,може уште во архива да се отвори 
ОДГОВОР: 
Понудата и придружната документација, се доставува во хартија во запечатен плик 
најдоцна до крајниот рок за поднесување на понудите, кој: 
- e адресиран со точна адреса на Институцијата која го спроведува Јавниот повик - 
Министерството за здравство, ул. 50-та Дивизија бр.14, 1000 Скопје; 
- содржи информација за предметот на Јавниот повик – “За Јавен повик за интервентна 
набавка на на респираторни машини заради спроведување на мерките за справување со 

 

   
 До 

 
Понудувачите 

 
…………………………………………. 

 

   

Бр.  20-994/8 
 
08-04-2020 година 



Коронавирус- COVID-19 за време на траење на вонредната состојба”; 
- во горниот лев агол стои предупредување „Не отвoрај“ пред времето и датумот означен 
како краен рок за поднесување на понудите. 
 
 
ПРАШАЊЕ (цитат):  
3. Јавниот повик е без број? 
ОДГОВОР: 
Архивски број на Јавниот повик е 20-2994/2 од 06.04.2020 година. Истиот не е објавен 
бидејќи прикачениот документ е во Word формат, со цел заинтересираните понудувачи 
да можат да го пополнат Образецот на понудата. 
 
 
ПРАШАЊЕ (цитат):  
4. Не е пропишан Гарантен рок на машините? 
ОДГОВОР: 
Бидејќи се работи за нова опрема, за понудената опрема прифатлив е гарантен рок кој не 
смее да биде пократок од рокот пропишан од производителот на опремата. 
 
ПРАШАЊЕ (цитат):  
5. Не е пропишан вид на Сервис, одржување и поправка во гарантен рок? 
ОДГОВОР: 
Видот на сервисот, одржувањето и поправката во гарантниот рок треба да се спроведува 
на начин утврден во гарантниот лист издаден од понудувачот и согласно Законот за 
облигационите односи.  
 
ПРАШАЊЕ (цитат):  
6. Не е пропишано за техничкиот персонал, кој ќе биде одговорен за монтажа, инсталација 
и обука на персоналот, дека МОРА да има Сертификати за помината обука кај 
производителот,како и опис на нивна стручна и образовна квалификација? 
ОДГОВОР: 
Согласно точка III.1 од Јавниот повик, понудувачот е должен да обезбеди стручен 
технички персонал задолжен за инсталирање, одржување со техничка помош и обука на 
персоналот кој ќе работи со опремата. 
 
ПРАШАЊЕ (цитат):  
7. Не е јасно пропишано дека понудувачот треба да има Решение за вршење дејност промет 
на големо со медицински средства-издадено од МАЛМЕД? 
ОДГОВОР: 
Согласно точка II.2 од Јавниот повик, Како доказ за исполнување на правото на учество, 
понудувачот е потребно да достави потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како 
доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана 
со предметот на договорот на јавниот повик или доказ дека припаѓа на соодветно 
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професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. 
   

 
 
Со почит, 

Комисија за спроведување на 
Јавен повик 


