
 

 

„Антикорупциска едукација за ученици од средно образование“– Проектот е поддржан од 
Амбасадата на Холандија во Скопје 

 
 

 
Предмет: Повик за набавка на промотивни материјали бр. 0507-418/20 

 
Отворениот повик за набавка на промотивни материјали е во рамки на проектот „Антикорупциска 
едукација за ученици од средно образование“ финансиран со помош од Амбасадата на Холандија 
во Скопје, имплементиран од Институт за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС). 
 
За проектот: Проектот „Антикорупциска едукација за ученици од средно образование“ е 
двегодишен проект на Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје во партнерство со 
Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), а во соработка со Министерството за 
образование и наука (МОН) и Бирото за развој на образование (БРО). Проектот цели кон ефикасно 
и ефективно едуцирање на младите за корупцијата како појава, формите во кои се јавува и 
начините за ефикасна борба против неа во рамки на формалното образование. 

 
 

1. Производи за испорака 
 

Преку повикот ќе се набави поголема количина на промотивни материјали (по 500 единици од 
секој производ) кои ќе бидат брендирани и испратени до ученици во средните училишта во 
неколку градови од државата. Производите кои што се бараат се: 

 

 Керамички чаши - х500 

 Спортски шишиња - х500 

 Мемо стикери/ Малечки тефтери - х500 

 Ранци/Торби - х500 

 USB-а - х500 

 Кутии во кои ќе може да се спакуваат сите производи - х500 

 Прилагодување на дизајнот во димензија соодветна за печатење  

 

Понудата треба да содржи димензии на сите производи со цел прилагодување на брендирањето. 
Дизајнот ќе биде во целост доставен од Нарачателот, печатењето го обезбедува добавувачот.  

 

Нарачателот ќе ги земе предвид и оние понуди што содржат производи кои не се наведени во 
листата, а соодветствуваат со бараното и се во рамки на сумата наведена подолу во повикот.  

 
Деталите околу нарачката ќе бидат договорени со проектниот тим на ИДСЦС.  
 

 



 

2. Временска рамка 
 

Производите наведени во повикот треба да бидат испорачани најдоцна до 20 јануари, 2021 
година.  

 
3. Надомест 

 

Вкупниот надомест за испорачаните производи не ја надминува бруто сумата од 7772 евра во 
денарска противвредност (со вклучен ДДВ). 

 
4. Потребни документи 
 

 Тековна состојба од Централен регистар на Р. Северна Македонија (не постара од шест месеци 
од денот на аплицирање); 

 Понуда (Понудата треба да содржи поединечни димензии за сите производи, поединечна и 
вкупна цена на сите производи, како и цена за брендирање на сите производи во боја – Full 
Colour). 

 

5. Процес на селекција 
 

ИДСЦС ќе го избере добавувачот на отворен повик. Процесот на евалуација ќе биде спроведен во 
3 фази: 

 
1. Проверка на техничка исправност на апликациите (валидна тековна состојба). 

2. Оценка на спецификација на понудите (максимум 5 поени) 
3. Избор на најдобра понуда 

 
 

6. Достава на апликација 

Апликацијата (тековна состојба и понуда на македонски јазик) треба да биде испратена во 
електронска форма на contact@idscs.org.mk со наслов: Апликација за набавка на промотивни 
материјали 0507-418/20, не подоцна од 16ти декември (среда - 23:59ч.) 2020г. Апликациите 
пратени по крајниот рок нема да бидат земени предвид. За било какви прашања поврзани со 
повикот обратете се на: sara@idscs.org.mk  

 
 
 
СЈ 
0507-418/20  
Скопје,04.12.2020 
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