
 
 

ПОВИК БРОЈ БР. 27/2020 

Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот 

Monuments and Brutalist Architecture of North Macedonia: Boosting Tourist Promotion to Support Local 

Development (MBA) (Спомениците и бруталистичката архитектура во Северна Македонија: Зголемување на 

туриситчката промоција и подржување на локалниот развој) кој е финансиран од Regional Cooperation Council 

објавува повик за набавка 

1. Предмет на набавка 

Предмет на набавка е изработка на сувенири. Сувенирите се изработуваат врз основа на веќе подготвен 

дизајн од страна на ИСИЕ. Дизајнот е достапен на интернет страницата на ИСИЕ.  

Предметот на набавката се состои од:  

Вид на производ Технички спецификации Количина 

Маици Памучни маици со краток ракав: Памук 100 %,тежина минимум 170 
грама /м2 , со кратки ракави, бела и црна боја, со спортска јака, 
големини од М до ХЛ. Максимум до 10% дозволено собирање по 
ширина и должина. Печат на предна страна и на ракав. Со димензии 
минимум 15 см. 
 

175 

Торби Печатење на платнени торби, црна боја, со кратки рачки без постава, 
димензии 42x38 см, дозволено отстапување на димензиите од +/-10%  
 

50 

Крпа за наочари Крпа за наочари со печатење (антистатик) стандард димензии 
 

50 

Чадор Чадор: од полиестер (минимум 60% полиестер) со дрвена рачка, од 8 
панели, во бела и црна боја на платно, со димензии минимум за рачка 
60 см, а покривна површина од 80 см дозволено отстапување на 
димензиите од +/-10% , колор печат на 1 сегмент од платното во 
димензии од минимум 20 см 
 

50 

Термос Термос со печатење од алуминиум, зафатнина 400 мл  
 

100 

Магнет Магнет сувенир 
Печатење колор на форекс + магнетна лента 12,5*8,5 см 
 

800 

Заштитна маска за 
лице 

Заштитна маска со вклучено печатење боја по избор, Памук 100 
%,тежина минимум 170  грама /м2 
 

50 

Чаши Чаши  од керамика, зафатнина 250 до 300 мл димензии 80x92x120 мм 
на чашите ќе бидат печатени. 
 

300 

Мауспад Димензии 18х22мм. Правоаголни. Печатени со наш дизајн.  25 

Карти за играње  Стандарден дизајн и облик. Печатени со наш дизајн. 
 

25 

Подметач за чаши Квадрат 90х90 мм. Еднострано печатење со наш дизајн.  25 

Значки Значки стандард 57 мм, Печатени со наш дизајн 50 



 
 

 

Во понудата понудувачот да достави поединечна цена за секоја ставка и вкупна ставка без ДДВ.  

Критериуми за избор 

Цена: 80 поени 

Рок на завршување на работите:20 поени 

2. Документи кои треба да се достават 

- Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите 

трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите 

3. Склучување на договорот и рангирање 

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на 

ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на 

понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, 

ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач. 

4. Рок за аплицирање: 31.7.2020 година 

5. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса 

isienabavki@mail.com 

 

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 

375 554  
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