Инструкции за ппнудувачите

1. Кприсник на стпките и услугите (вп ппнатампшнипт текст ,,Набавувач“)
Набавувашпт на стпки е Друщтвптп за туризам, угпстителствп, рекреација и сппрт ЕЛЕМ ТУРС
ДООЕЛ Скппје,Ппдружница Ппппва Шапка,Тетпвп.





Адреса ул.„Мурат Бафтијари“ бр.бб,Тетпвп
Ппщтенски Фах 103
Телефпни за кпнтакт 044 330-464 и електрпнска адреса:contact@popova-sapka.mk
Кпнтакт лице:Феријахе Вељија; мпб.телефпн 070 567-824.

2.Предмет на Дпгпвпрпт за набавка
2.1. Предмет на дпгпвпрпт за набавка е набавка на Месп и прерабптки пд месп и на млекп и
млешни прпизвпди, спгласнп Гпдищнипт план за набавки за 2020 гпдина на Друщтвптп за
туризам, угпстителствп, рекреација и сппрт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скппје.
2.2. Предметпт на дпгпвпрпт е деллив пп ппзиции,какп щтп е дефиниранп вп технишката
спецификација.
3. Начин на исппрака
3.1. Нпсителпт на набавката е дплжен предметпт на Дпгпвпрпт да гп исппраша на следнипв нашин:
-пп претхпдна писмена или усмена нарашка пд страна на Набавувашпт ,веднащ или вп рпк пд 1
(еден) ден пд денпт на писмената или усмената нарашка ,вп зависнпст пд пптребите и услпвите кпи
ги дефинира текпвнптп рабптеое.
4. Разлики вп цена (кпрекција на цени)
4.1. Не се предвидува кпрекција на цените, пднпснп цените искажани вп ппнудата на
најппвплнипт ппнудуваш ќе бидат фиксни за целптп времетраеое на Дпгпвпрпт за набавка.
5. Рпк на исппрака
5.1. Нпсителпт на набавката е дплжен да гп исппраша предметпт на Дпгпвпрпт сукцесивнп,вп
зависнпст пд пптребите на Набавувашпт „Франкп магацин“ Ппдружница Ппппва Шапка и,
спгласнп нашинпт на исппраката (тпчка 3),веднащ или вп рпк пд 1 (еден) ден пд денпт на
писмената или усмената нарашка.
6. Начин на плаќаое
6.1. Нашинпт на плаќаое е вирмански, вп рпк пд 90 дена, пд денпт на пристигнуваоетп на
фактурата кај Набавувашпт.

7. Правп на учествп
7.1. Правп да дпстави ппнуда има секпе заинтересиранп дпмащнп и странскп правнп и
физишкп лице - Ппнудуваш, кпе е регистриранп за врщеое на дејнпста ппврзана сп
предметпт на дпгпвпрпт за набавка.
8. Критериуми за утврдуваое на сппспбнпст на ппнудувачите
За да ушествуваат вп ппстапката за дпделуваое на Дпгпвпр, ппнудувашите мпра да ги
испплнуваат следниве критериуми за утврдуваое на нивната сппспбнпст:
8.1. Лишна спстпјба








вп ппследните 5 (пет) гпдини, на ппнудувашпт да не му била изрешена правпсилна
пресуда за ушествп вп злпстпрнишка прганизација, кпрупција, измама или переое
пари;
на ппнудувашпт да не му е изрешена сппредна казна забрана за ушествп вп ппстапки за
јавен ппвик, дпделуваое на дпгпвпри за јавна набавка и Дпгпвпри за јавнп приватнп
партнерствп;
на ппнудувашпт да не му е изрешена сппредна казна привремена или трајна забрана
за врщеое на пдделна дејнпст;
ппнудувашпт да не е вп ппстапка за стешај или вп ппстапка за ликвидација;
ппнудувашпт да нема неплатени данпци, придпнеси или други јавни давашки;
на ппнудувашпт да не му е изрешена прекрщпшна санкција - забрана за врщеое на
прпфесија, дејнпст или дплжнпст, пднпснп привремена забрана за врщеое пдделна
дејнпст и
ппнудувашпт е дплжен да дава тпшни ппдатпци и да ги дпставува ппдатпците щтп ги
бара Набавувашпт.

8.2. Сппспбнпст за врщеое на прпфесипнална дејнпст
Ппнудувашпт задплжителнп треба да ги испплнува следните услпви за врщеое на
прпфесипнална дејнпст:







Ппнудувашпт треба да дпстави кппија пд Текпвна спстпјба и Дпказ за регистрирана
дејнпст (ДРД – пбразец).
Ппнудувашите кпи ќе ппднесуваат ппнуди за делпвите ппврзани сп набавката на храна
и пијалпци задплжителнп треба да ппседуваат лиценца за пператпр сп храна
издадена пд страна на Агенцијата за храна и ветеринарствп вп Република
Македпнија.
Ппнудувашите кпи ќе ппднесуваат ппнуди за делпвите ппврзани сп набавката на храна
и пијалпци треба да дпстават дпказ за имплементација на стандарди и системи за
безбеднпст на храна (HACCP), или друг дпказ за спрпведена ,,Дпбра хигиенска
пракса“, сертификати, преппраки, итн.
Ппнудувашите кпи ќе ппднесуваат ппнуди за делпвите ппврзани сп набавката на храна
треба да дпстават дпказ за ппседуваое на сппдветнп впзилп за дистрибуција на
храната (впзилп сп разладен уред) и дпказ за ппседуваое на сппдветни магацински
прпстприи, разладни кпмпри кпи ги испплнуваат услпвите за испплнуваое на
предметпт на набавката вп спгласнпст сп Правилникпт за минималнп - технишки




услпви за делпвни прпстприи и прпстприи вп кпи се врщи тргпвија (,,Сл. Весник на
Р.М.’’ бр. 21/2014 гпдина).
Ппнудувашите мпже да дпстават ,,Референтна листа“ и други дпкази сп кпи ја
пптврдуваат сппспбнпста за врщеое на прпфесипналната дејнпст.
Кпмисијата за набавки вп текпт на спрпведуваое на ппстапката за евалуација има
правп да ппбара примерпци пд ппнудувашите за утврдуваое на квалитетпт на
артиклите, какп и да ги ппсети ппнудувашите сп намера да ја утврди нивната
сппспбнпст за врщеое на прпфесипналната дејнпст.

9. Начин на дпкажуваое на сппспбнпста на ппнудувачпт
9.1. Кпмисијата за набавки, дпкплку прпцени дека е неппхпднп да ја прпцени сппспбнпста
на ппнудувашпт, гп задржува правптп да ппбара инфпрмации директнп пд надлежните
пргани кпи ги издале дпкументите за утврдуваое на лишната и прпфесипналната спстпјба.
9.2.Ппнудувашпт за дпкажуваое на свпјата лишна и прпфесипнална спстпјба ппднесува изјава
дека ги испплнува предвидените критериуми за утврдуваое на лишната и прпфесипналната
спстпјба, кпја е дадена вп прилпг на пваа Ппкана за прибираое на ппнуди. Кпмисијата ќе
ппбара самп пд ппнудувашпт шија ппнуда ја утврдила за најппвплна да ги дпстави пптребните
дпкументи за утврдуваое на негпвата лишна спстпјба.
10. Ппјаснуваое, изменуваое и дппплнуваое на услпвите вп Ппканата за прибираое на
ппнуди
10.1. Нпсителпт на набавката мпже да ппбара ппјаснуваое на Ппканата или Технишките
спецификации пд Набавувашпт, пп телефпн, вп електрпнска фпрма или вп писмена фпрма,
најдпцна дп 3 (три) дена пред крајнипт рпк за ппднесуваое ппнудите.
10.2.Ппјаснуваоетп Набавувашпт ќе гп дпстави дп сите ппнудуваши щтп дпбиле или
ппдигнале Ппкана за прибираое на ппнуди, без при тпа да се идентификува ппнудувашпт
щтп ппбарал ппјаснуваое.
10.3. Набавувашпт мпже пп пптреба, да ја измени или дппплни Ппканата за предметпт на
набавка, најдпцна дп 3 (три) дена пред денпт на заврщуваое на крајнипт рпк за
ппднесуваое на ппнуди и навреме да ги инфпрмира ппнудувашите за прпмените.
11. Изгптвуваое и ппднесуваое на ппнудите
11.1. Нашин на изгптвуваое на ппнудата
Ппнудата се изгптвува вп спгласнпст сп услпвите предвидени вп Ппканата за прибираое на
ппнуди, сп кпристеое на пбрасците дадени вп прилпг.
Ппнудувашпт псвен спецификацијата кпја е спставен дел на Ппканата за прибираое на
ппнуди,мпже дппплнителнп да дпстави свпја фпрма на ппнудени артикли дпкплку некпи пд
артиклите не се ставени вп технишките спецификации.
Кпмисијата мпже да ја земе вп предвид дппплнетата спецификацијадпкплку смета дека има
пптреба за набавка на таквите прпизвпди или истата да ја птфрли.
11.2. Елементи на ппнудата

Ппнудата треба да е спставена пд следниве елементи и сппред следнипв редпслед:






Инфпрмации за ппнудувашпт;
Технишка ппнуда;
Финансиска Ппнуда;
Рпк за исппрака;
Изјава сп кпја ппнудувашпт пптврдува дека ги испплнува критериумите за утврдуваое
на лишната и прпфесипналната спстпјба.
11.3. Цена и Перипд на важнпст на ппнудата








Ппнудувашпт вп листата на цени и рпкпви на исппрака ја внесува цената. Рпкпт на
исппрака гп дефинира вп ппнудата.
Ппнудената цена треба да ги вклушува сите трпщпци и пппусти на ппнудувашпт и да
биде искажана без данпк на дпдадена вреднпст кпј се искажува ппсебнп.
Цената на ппнудата се пищува сп брпјки и букви.
Дпкплку пдделна ппнуда спдржи невппбишаенп ниска цена кпја е знашителнп ппниска
пд реалната пазарна цена щтп предизвикува спмнеж дека Дпгпвпрпт ќе биде
изврщен, набавувашпт пд ппнудувашпт бара вп писмена фпрма и пред пдбиваое на
ппнудата, детали пкплу ппнудата за кпи смета дека се важни и ги прпверува дпказите
щтп биле дпставени за пправдуваое на цената на ппнудата. Акп ппнудувашпт не успее
да пбјасни вп писмена фпрма, кпи се пришините за таквата цена вп рпк пд 3 (три) дена пд
датумпт на ппднесуваое на бараоетп, или пак акп Кпмисијата не ги прифати негпвите
пришини, ппнудата ќе биде птфрлена.
Цената на ппнудата се изразува вп денари.
Перипдпт на важнпст на ппнудата ќе изнесува 90 дена пд денпт утврден какп краен
рпк за ппднесуваое на ппнудите, за шие времетраеое ппнудата вп сите нејзини
елементи е пбврзувашка за ппнудувашпт.

12. Краен рпк и местп за ппднесуваое на ппнудите
12.1. Краен рпк за ппднесуваое на ппнудите е 15.06.2020 гпдина, вп 14:00 часпт. Ппнудите
кпи ќе пристигнат пп наведенипт краен рпк ќе се сметаат за задпцнети и нема да бидат
земени предвид вп натампщната евалуација.
12.2. Ппнудите се ппднесуваат вп архивата на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скппје,Ппдружница Ппппва
Шапка,Тетпвп, или пп ппщта сп пптврда за ппщтенска пратка на истата адреса и ппщтенски
фах.
13. Евалуација на ппнудите
13.1. Кпмисијата за набавки ќе пристапи кпн птвараое на ппнудите дпкплку е пристигнатата
и самп една ппнуда.
14. Критериум за дпделуваое на Дпгпвпрпт
14.1. Критериуми за дпделуваое на Дпгпвпрпт за набавка е најниска цена.За нпсител на
набавката ќе биде избран пнпј екпнпмски пператпр кпј ќе ппнуди најниска цена, шија ппнуда
претхпднп е пценета какп прифатлива ппнуда врз пснпва на испплнуваоетп на услпвите за
лишната спстпјба на ппнудувашпт и сппспбнпста за врщеое на прпфесипнална дејнпст.
14.2. Прифатлива ппнуда е ппнуда кпја е ппднесена вп утврденипт рпк и за кпја е утврденп
дека вп пптпплнпст ги испплнува сите бараоа пд ппканата за прибираое на ппнуди и

технишките спецификации и пдгпвара на сите критериуми, услпвите и евентуалните бараоа
за сппспбнпста на ппнудувашите.
14.3. Прифатливата ппнуда ппкрај најниска цена какп пснпвен критериум за дпделуваое на
дпгпвпр, мпра да ги задпвпли и пбезбеди пптребнипт степен на квалитет на услугите,
време на изврщуваое на услугите вп пднпс на предметпт на набавка за пптребите на ЕЛЕМ
ТУРС ДООЕЛ Скппје,Ппдружница Ппппва Шапка .

15.Дпделуваое на дпгпвпрпт за набавка
15.1. Кприсникпт на услугата за набавка – Набавувашпт на услуги, пп спрпведената
евалуација на ппнудите, какп ппследна фаза вп ппстапката за Ппкана за прибираое на
ппнуди, Дпгпвпрпт му гп дпделува на ппнудувашпт шија ппнуда има најниска цена и ги
испплнува услпвите за прифатлива ппнуда.
15.2. Дпкплку две или ппвеќе ппнуди имаат иста цена,за најппвплен ппнудуваш ќе биде
избран пнпј кпј прв ја ппднел ппнудата.
16. Известуваое за дпделуваое на дпгпвпрпт за набавка
16.1. Пп заврщуваоетп на избпрпт на нпсителпт на набавката, Кпмисијата за набавки е
дплжна да дпстави Известуваое дп сите ушесници вп ппстапката за избпрпт на најппвплната
ппнуда најдпцна вп рпк пд 5 (пет) дена пд дпнесуваоетп на пдлуката за избпр на најппвплна
ппнуда.
17 . Завршуваое на ппстапката за дпделуваое на дпгпвпр за набавка
17.1.Ппстапката за дпделуваое на дпгпвпр за набавка заврщува на денпт на пптпищуваое
на дпгпвпрпт за набавка пд двете дпгпвпрни страни или сп ппнищтуваое на ппстапката.
КОМИСИЈА ЗА НАБАВКИ
Друштвп за туризам, угпстителствп, рекреација и сппрт
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скппје
Ппдружница Ппппва Шапка

Прилпг 1 – Образец на ппнуда
Врз пснпва на Огласпт сп брпј 10-199/3 пд 02.06.2020 , пбјавен пд страна на
Друщтвптп за туризам, угпстителствп, рекреација и сппрт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скппје
Ппдружница Ппппва Шапка, за дпделуваое на дпгпвпр, за набавка на услуги за пптребите
на Друщтвптп за туризам, угпстителствп, рекреација и сппрт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ
Скппје,Ппдружница Ппппва Шапка , сп спрпведуваое на ппстапка сп Ппкана за прибираое
на ппнуди, ја ппднесуваме следнава:

ПОНУДА
Дел I – Инфпрмации за ппнудувачпт
I.1. Име на ппнудувашпт:
I.2. Кпнтакт инфпрмации:
 Адреса:
 Телефпн:
 Факс:
 Е-ппщта:
 Лице за кпнтакт:
I.3. Одгпвпрнп лице:
I.4. Данпшен брпј:
I.5. Матишен брпј:
Дел II – Техничка ппнуда
Спгласни сме да ги прифатиме услпвите, нашинпт и рпкпт на исппрака утврдени вп ппвикпт.
Дел III – Финансиска ппнуда
Финансиската ппнуда сп кпмплетната спецификација на ппнудените цени е дпставена вп
прилпг на Ппнудата.


Цената на нащата ппнуда, вклушувајќи ги сите трпщпци и пппусти , без ДДВ, изнесува
___________ денари пднпснп сп ДДВ, изнесува ___________________
Нащата ппнуда важи за перипдпт утврден вп Ппканата за прибираое на ппнуди и се
спгласуваме сп услпвите и нашинпт на плаќаое утврден вп неа.
Дел IV – Рпк на исппрака

Местп и датум

Одгпвпрнп лице
-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА МЕСО И ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО
Дел 1-Свежп месп
Р.б

Вид на прпизвпд

Единична
мерка

Планирана
кпличина

Единична
цена без
ДДВ

2

3

4

5

1
1

Свежа свинска кртина ,
Категприја: Бут без кпска

килпграм

300

2

Свежп свинскп месп,
Категприја -Кременадла

килпграм

300

килпграм

300

3

Свежа свинска кртина,
Категприја -Каре,
Свежп свинскп месп,
Категприја- свинскп филе –

4

бифтек

килпграм

10

5

Свежп телещкп месп,
Категприја -Кременадла

килпграм

70

6

Свежп јунещкп месп (кртина ) пд
млади јуниоа дп 24 месеци,
Категприја Плещка без кпска

килпграм

350

7

Свежп јунещкп месп (Кртина) пд
млади јуниоа дп 24 месеци
Категприја бут без кпска

килпграм

200

Оргинален
назив на
прпизвпдпт и
прпизвпдителпт
6

Свежп јунещкп месп, пд млади
јуниоа дп 24 месеци, Категприја 8

Бифтек.

килпграм

50

9

Свежп јунещкп месп, (кртина) пд
млади јуниоа дп 24 месеци,
Категприја -Рамстек,

килпграм

100

10

Свежп јунещкп месп, (кртина) пд
млади јуниоа дп 24 месеци,
Категприја -чигер,

килпграм

150

11

Свежп јагнещкп месп

килпграм

150

килпграм

1300

Меленп месп-100%јунещкп
12

(месп I и II категприја)
Спстпјба-свежа,
Пакуваое вп сппдветна амбалажа

Дел 2-Замрзнатп месп
Р.б
1

1

Вид на прпизвпд
2
Пилещки кппан сп надкппан –
месп пд млади пилиоа не ппстари
пд 60 дена,Тежина пд 250 гр.
Спстпјба:замрзнати на -18 ц

Единична
мерка

Планирана
кпличина

Единична
цена без
ДДВ

3

4

5

килпграм

350

Оргинален
назив на
прпизвпдпт и
прпизвпдителпт
6

Пилещки кппан сп надкппан –
месп пд млади пилиоа не ппстари
пд 60 дена,без кпска, Тежина
2

пд 200 гр
Спстпјба:замрзнати на -18 ц

килпграм

300

килпграм

1300

килпграм

100

килпграм

20

килпграм

20

килпграм

100

килпграм

50

килпграм

100

Пилещки стек-месп пд гради на
3

млади пилиоа не ппстари пд 60
дена, Спстпјба : замрзнати на -18 ц,
Пакуваое вп ПВЦ кеса пд 10 кг
Свинска кртина,Категприја- Бут без

5

кпска, Спстпјба – замрзнатп
на -18ц,Пакуваое вп
картпнска амбалажа пд 15 кг.
Свинска кртина, Категприја- Каре
спстпјба-замрзнатп на -18ц,
Пакуваое вп картпнска
амбалажа пд 15 кг.

6

Свинскп месп,Категприја-свинскп
филе – бифтек, спсптпјба-замрзнат
на -18ц ,

4

8

Јунещкп месп ( кртина) пд млади
јуниоа дп 24 месеци,Категприја-бут
без кпска.Спстпјба-замрзнатп на 18ц. Пакуваое вп картпнска
амбалажа пд 15 кг
Јунещки врат,пакуваое вп
пластишна вакумирана кеса пд 1 кг.

9

Јунещкп месп ( кртина) пд млади
јуниоа дп 24 месеци,Категпријаплещка без кпска.Спстпјбазамрзнатп на -18ц. Пакуваое вп
картпнска амбалажа пд 15 кг

7

Дел 3-Прпизвпди пд месп
Р.б

Вид на прпизвпд

Единична
мерка

Планирана
кпличина

Единична
цена без
ДДВ

2

3

4

5

1

килпграм

10

килпграм

100

килпграм

50

4

гпведскп месп I категприја свински
маснптии,прптеини,
Пакуваое вп сппдветна амбалажа

килпграм

50

5

Гпведска шајна

килпграм

10

1

Сланина сецкана
Свински врат – шаден рефус,

2

Пакуваое вп сппдветна амбалажа

Пешеница шадена рефус,
3

Пакуваое вп сппдветна амбалажа

Чајна – спстав свинскп месп и

Оргинален
назив на
прпизвпдпт и
прпизвпдителпт
6

6

Гпведскп месп-шаденп,I
категприја , Пакуваое вп
сппдветна амбалажа

килпграм

20

7

Кплбас јунещки

килпграм

100

килпграм

100

килпграм

80

килпграм

50

килпграм

250

килпграм

100

килпграм

100

килпграм

250

Гпведски кплбас вакумиран-

8

9

10

11

12

13

пплутраен прпизведен пд иситнетп
гпведскп месп мин.40% и маснп
ткивп сп дпдадени спстпјки, на кпј
му се дпдават спл и мирудии кпј пп
пбрабптката и пплнеое ппдлежи на
ппстапка на ферментација , сущеое
на шад.Пакуваое вп ПВЦ кеса

Гпведски кплбас-сучук
дпмащен, прпизведен пд
меленп гпведскп месп
мин.40% и маснп ткивп сп
дпдадени спстпјки на кпј му
се дпдават спл и
мирудии,Пакуваое вп
сппдветна амбалажа
Гпведски кплбас-сучук
бпсански, прпизведен пд
меленп гпведскп месп
мин.60% и маснп ткивп сп
дпдадени спстпјки на кпј му
се дпдават спл и
мирудии,Пакуваое вп
сппдветна амбалажа
Барен кплбас пд финп
иситнетп месп пилещка
кренвищла сп прешник пд 18
мм-вакумирани,Кплишина 5
паршиоа вп пакуваое сп мин
10% вкупнп прптеини на
месп.Пакуваое ПВЦ кеса
Барен кплбас пд финп
иситнетп месп пилещка
кренвищла сп прешник пд 18
мм-рефус, сп мин 10% вкупнп
прптеини на месп.Пакуваое
вп сппдветна амбалажа
Свинска Шунка пд грубп
иситнети паршиоа пд свинскп месп I
класа,пакуваое вп цревп пд 2
кг.Сувпмеснат прпизвпд-щунка вп
цревп,Пакуваое вп сппдветна
амбалажа

Пилещка щунка ( пд пилещки

14

гради) пакувана вп цревп пд 2
кг,Сувпмеснат прпизвпд-щунка вп
цревп сп мин 9%вкупни прптеини
пд месп.Пакуваое вп сппдветна

амбалажа

15

Пилещкп филешаденп.Пакуваое вп
сппдветна амбалажа

16

Пащтета 50гр пилещка сп мин.8%
вкупнп прптеини

килпграм

50

парше

2000

парше

100

парше

200

парше

200

21

Пащтета 50гр свинска сп
мин.8% вкупнп прптеини
Кпкпщја пащтета вп кпнзерва
сп леснп птвараое.Тежина пд
45 гр.
Гпведски месен ппјадпк
пд100 гр сп мин 55% месп

22

Свински месен ппјадпк пд100
гр сп мин 55% месп

парше

100

23

Мпртадела сецкана вп вакум
пакуваое пд 100 грама

парше

300

24

Пилещка Шунка сецкана вп
вакум пакуваое пд 100 гр

парше

400

25

Свински врат шаден сецкан вп
вакум пакуваое пд 100 гр

парше

300

26

Чаен кплбас сецкан вп вакум
пакуваое пд 100 гр.

парше

300

парше

300

парше

800

17

19

27

28

Свински кулен сецкан вп
вакум пакуваое пд 100 гр.
Пилещка пащтета вп
кпнзерва сп леснп птвараое.
Тежина пд 100 гр. Спстав:
пилещкп месп или механишки
пбезкпстенп пилещкп месп
(минимум 28%) маслп и
зашини. Трајнпст минимум 3
гпдини. Спгласнп закпнските
прпписи дпзвпленп е:
стабилизатпри,
антипксиданси и
кпнзерванси.

29

Пилещка пащтета вп
кпнзерва сп леснп птвараое.
Тежина пд 130 гр. Спстав:
пилещкп месп или механишки
пбезкпстенп пилещкп месп
(минимум 28%) маслп и
зашини. Трајнпст минимум 3
гпдини. Спгласнп закпнските
прпписи дпзвпленп е:
стабилизатпри,
антипксиданси и
кпнзерванси.

парше

500

30

Чадена сланина сецкана вп
вакум пакуваое пд 100 гр.

парше

300

парше

300

парше

500

парше

500

парше

500

31

32

33

34

Свинска щунка сецкана вп
вакум пакуваое пд 100 гр.
Месен нарезпк – вп кпнзерва
сп леснп птвараое,тежина пд
130 гр. Спстав: свинскп месп
(минимум 70%) , свинскп
мрснп ткивп, скрпб, маснп
ткивп, маслп и зашини.
Трајнпст минимум 3 гпдини.
Спгласнп закпнските прпписи
дпзвпленп е: стабилизатпри,
антипксиданси и
кпнзерванси.
Гпведски месен нарезпк - вп
кпнзерва сп леснп
птвараое,тежина пд 130 гр.
Спстав: гпведскп месп
(минимум 70%), гпведска лпј,
скрпб, белкпвини, маслп и
зашини. Трајнпст минимум 3
гпдини. Спгласнп закпнските
прпписи дпзвпленп е:
стабилизатпри,
антипксиданси и
кпнзерванси.
Свинска пащтета вп кпнзерва
сп леснп птвараое. Тежина
пд 100 гр. Спстав: свинскп
месп (минимум 28%) маслп и
зашини. Трајнпст минимум 3
гпдини. Спгласнп закпнските
прпписи дпзвпленп е:
стабилизатпри,
антипксиданси и
кпнзерванси.

35

36

37

38

39

40

Свинска пащтета вп кпнзерва
сп леснп птвараое. Тежина
пд 130 гр. Спстав: свинскп
месп (минимум 28%) маслп и
зашини. Трајнпст минимум 3
гпдини. Спгласнп закпнските
прпписи дпзвпленп е:
стабилизатпри,
антипксиданси и
кпнзерванси.
Јунещка пащтета вп кпнзерва
сп леснп птвараое. Тежина
пд 100 гр. Спстав: јунещкп
месп (минимум 28%) маслп и
зашини. Трајнпст минимум 3
гпдини. Спгласнп закпнските
прпписи дпзвпленп е:
стабилизатпри,
антипксиданси и кпнзерванси
Јунещка пащтета вп кпнзерва
сп леснп птвараое. Тежина
пд 130 гр. Спстав: јунещкп
месп (минимум 28%) маслп и
зашини. Трајнпст минимум 3
гпдини. Спгласнп закпнските
прпписи дпзвпленп е:
стабилизатпри,
антипксиданси и
кпнзерванси.
Пилещка щунка вп кпнзерва
сп леснп птвараое. Тежина
пд 130 гр. Спстав: Спгласнп
закпнските прпписи
дпзвпленп е: стабилизатпри,
антипксиданси и
кпнзерванси.
Свинска щунка вп кпнзерва
сп леснп птвараое. Тежина
пд 110 гр. Спстав:. Спгласнп
закпнските прпписи
дпзвпленп е: стабилизатпри,
антипксиданси и
кпнзерванси.
Чаден Гпведски дпмащен
сучук- пплутраен, сп
ферментација, сущеое на
шад, пакуван вп вакумирана
пластишна фплија Пакуваое:
пд 150 гр

парше

500

парше

400

парше

400

парше

200

парше

500

парше

200

41

Кулен - Јунещки спстав гпведскп месп I категприја,
гпведски маснптии прптеини
Пакуваое: Вакум
100 гр

парше

200

42

Јунещки шаденп месп спстав гпведскп месп I категприја,
гпведски маснптии прптеини
Пакуваое: Вакум
100 гр

парше

100

43

Јунещки шаденп филе спстав гпведскп месп I категприја,
гпведски маснптии прптеини
Пакуваое: Вакум
100 гр

парше

500

44

Пилещкп шаденп филе спстав – пилещки стек
Пакуваое: Вакум
100 гр

парше

400

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

Р.б

Вид на прпизвпд

1

2
Дплгптрајнп пастеризиранп
млекп: спстав: кравјп, сп
минимум масленпст 3,2%
Од 1 л
Јпгурт,пд пастеризанп кравјп
млекп сп масленпст пд 3,2 %
вп картпнска или пластишна
амбалажа пд 1 литар
Кравјп киселп млекп сп
најмалку 3% млешни масти, вп
пластишна амбалажа пд 0,500
кг
Сиреое кравјп белп,масленпст
мин.45% сп енергетска
вреднпст пд мин.250 кcal вп
фплија пд пласт.маса или
пластишна канта

1

2

3

4

Единична
мерка

Планирана
кпличина

Единична
цена без
ДДВ

3

4

5

Литар
1500
Литар
700
парше
200

килпграм
700

Оргинален
назив на
прпизвпдпт и
прпизвпдителпт
6

килпграм

5

Кащкавал,кравји, сп
мин.масленпст пд 45% вп
вакумирана амбалажа пд 3 кг

килпграм

6

Кащкавал пвши, сп
мин.масленпст пд 80% вп
вакумирана амбалажа пд 15 кг

7

8

9

8

9

10

11

12

Овшп биенп сиреое сп
масленпст 80%
Тппенп сиреое,пплнпмаснп за
машкаое,вп алуминска фплија
пд 120 гр.
Овшп белп сиреое,
традиципналнп
щарпланинскп,пплнпмаснп вп
лимени канти пд макс.13 кг
прпизведенп вп башилп
Павлака пд кравјп млекп сп
масл.пд 20% вп пластишна
амбалажа пд 1кг
Урда кравја сп мин.масти вп
сува материја пд 30%
вакумирана вп фплија пд
пластишна маса
Путер,прва класа сп
мин.масленпст пд 80% пд 250
гр пакуван вп алуминска
фплија
Путер,прва класа сп
мин.масленпст пд 80% пд 10 гр
пакуван вп алуминска фплија
Тешна Павлака,неутрална пд
раст. Масти мин, масленпст пд
28% вп картпнска амбалажа пд
1 л.

15

Тешна Павлака,слатка пд раст.
Масти мин, масленпст пд 28%
вп картпнска амбалажа пд 1 л.
Кащкавал,кравји,ајдамер сп
мин.масленпст пд 45% вп
вакумирана амбалажа

16

Кајмак 0,250 кг

17

Пармезан 0,250 кг
Дплгптрајнп пастеризиранп
млекп: спстав: кравјп, сп
минимум масленпст 3,2%
пд 0,500 л

13

18

400

200
килпграм

100

парше
300

килпграм
500
килпграм
50
килпграм
100
килпграм
10
парше
10000
Литар
150
Литар
150
килпграм
300
парше

2

килпграм

3

Пар.

500

Прилпг 2 – Изјава сп кпја ппнудувачпт пптврдува дека ги испплнува критериумите за
утврдуваое на личната и прпфесипналната спстпјба

ИЗЈАВА

Ппд целпсна мпрална, материјална и кривишна пдгпвпрнпст, изјавувам дека ппнудувашпт
_______________________________________,вп целпст ги испплнува критериумите за
утврдуваое на лишната и прпфесипналната спстпјба на ппнудувашите утврдени вп Ппканата
и услпвите наведени вп Ппканата за прибираое на ппнуди/Огласпт за дпделуваое на
дпгпвпр, сп бр.10-199/3 пд 02.06.2020 гпдина за набавка на Месп и прарабптки пд месп и на
млекп и млечни прпизвпди , пбјавен пд страна на Друщтвптп за туризам, угпстителствп,
рекреација и сппрт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скппје и дека ппнудувашпт ги има на распплагаое
сите дпкументи утврдени вп Ппканата за дпкажуваое на испплнуваоетп на пвие
критериуми, кпи ќе му бидат дпставени на Набавувашпт дпкплку нащата ппнуда ќе биде
избрана за најппвплна вп пднпс на наведените критериуми и прифатливи бараоа.

Местп и датум

Одгпвпрнп лице
(пптпис)

*Оваа изјава мпже да биде пптпищана и пд лице пвластенп пд пдгпвпрнптп лице.

