
   

 

 

НИЕ МОЖЕМЕ ● AMEN SHAJ ● WE CAN! 

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

за набавка на лап-топ 

 

Почитувани, 

Здружение Национален ромски центар (НРЦ), Куманово објавува Барање за прибирање на понуди повикувајќи ги 

сите регистрирани правни субјекти да поднесат понуди со следниве содржински спецификации: 

1. Општи услови 

 

1.1 Набавувач на услуги ЗГ. Национален ромски центар со седиште на ул. Доне Божинов бр.11/5, Куманово. 

1.2 Предмет на барањето: Прибирање на понуди за набавка на лап-топ и лиценца за windows 10 

1.3 Национален ромски центар го имплементира проектот „Кампања за превенција на насилство врз жени и 

семејно насилство во ромските заедници” во рамките на Регионалната програма на Европската Унија и 

UN Women „Спречување на насилството врз жените во Западен Балкан и Турција: Имплементирање на 

норми промена на ставови” и за потребите на проектот НРЦ го објавува ова барање преку својата 

интернет страница www.nationalromacentrum.org. 

1.4 Набавката на ова Барање е не делива. Изборот ќе се направи согласно најдобриот финансиски интерес и 

квалитет на понудените стоки и услуги. 

 

2. Понуда 

Понудувачот треба да достави понуда која согласно потребите на набавувачот треба да содржи: 

- Понуда за лап-топ со Display 15,6”; Processor Inter Core i5, 10 генерација; внатрешна меморија 8GB DDR 4; 

Intel UHD Graphics; меморија SSD – 256; Wi-Fi Mouse; со минимум гаранција од 12 месеци,  

- Понуда за windows 10  лиценца 

 

3. Критериум за избор на најповолен понудувач: 

 

 Цена 

 Квалитет 

 

 

 

http://www.nationalromacentrum.org/


   

 

Цената носи 60 поени а квалитетот 40 поени. Квалитетот се определува вез основа на: технички карактеристики 

на понудените производи. За добитник на повикот по барањето за доставување на понуди ќе се смета 

понудувачот кој ќе добие најмногу поени. 

Доколку се исполнети сите барања се смета дека квалитетот е постигнат во целост. Бодувањето на понудените 

цени се определува согласно процентниот однос на најниска и највисока понуда.  

4. Облик и содржина на понудата 

 

4.1 Понудата се изработува во писмен облик 

4.2 Име, адреса и седиште на понудувачот на услуги, даночен број, броеви на телефон, факс, е-маил адреси 

за контакт како и лица за контакт; 

4.3 Тековна состојба не постара од 1 година; 

4.4 Кaрактеристики на понудата; 

4.5 Рок и начин на испорака на стоките и услугите; 

4.6 Рок и начин на плаќање 

Ве молиме вашите понуди да ги испратите по електронска пошта (e-mail) на следната адреса 

info@nationalromacentrum.org и ramadanovska@nationalromacentrum.org најдоцна петок  03.09.2021 до 16 

часот. 

 

Куманово 26.08.2021 
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