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До: Хотели во РМ – Економски оператори Дата: 13.06.2018
Предмет: Повик за доставување на понуди

Почитувани,

Здружението на граѓани Ромаверзитас е партнерска организација на Ромскиот
едукативен фонд во Будимпешта (РЕФ) и како таква е назначена за учество во регионалниот
проект "Зголемени можности за образование на студенти Роми и млади Роми во Западен Балкан
и Турција", финансиран од Европската Унија.

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“за потребите на проектот „Зголемување на
пристапот и учеството на студенти Роми во образованието и транзиција на пазарот на труд“, го
доставува следниот ПОВИК за доставување на понуди

1.Нарачател/договорен орган: Здружението на граѓани РОМАВЕРЗИТАС– проект, Зголемување
на пристапот и учеството на студентите Роми во образованието и транзиција на пазарот на труд“.

2.Понудата треба да биде составена во следниот формат со потпис и печат (Форматот во прилог):

Ставка Опис на производ/услуга

Единечна
цена без
ДДВ (по

лице)

Количина
Вкупна цена

без ДДВ

1. Полн пансион по лице, во еднокреветна
соба за период 11-15 Јули ( 4 ноќевања)

30

2. Една вечера надвор од хотелот 30

3. По еден флаширан безалкохолен
пијалок за ручек и вечера

240

4.

Сала за состаноци акустично одвоена од
останатиот дел од хотелот содветна и
комотна за најмалку 29 лица.

5
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користење на салата за проекција на
филм, интеракција и социјални настани
во време од 20 до 23 часот.

5.
Користење на техничка опрема опрема
(ЛЦД проектор, флипчарт табла) за
одржување на обука

5

6.
Освежување за време на обуката и
паузите (кафе, вода, неалкохолен
пијалок), по лице

240

7. негазирани води од 0,5л поставени на
маси за учесниците

120

8.
Организирана посета во Охрид и Св.
Наум (превоз, освежување и
организиран ручек во Св. Наум ) 30

 Понудата треба да важи за 30 до 32 лица, за времетраење од четири ноќевања или  5 дена,
во период од 11- 15 Јули 2019.

 Хотелот треба да има обезбеден паркинг за  најмaлку 3 возила, кој што е вклучен во понудата
 Хотелот, според категоризација, треба да биде најмалку со 3 звезди.
 Финансиската понуда треба да биде изразена без ДДВ, бидејќи проектот е ослободен од

плаќање на ДДВ.
 Цените во понудата треба да бидат изразени во денари.
 Документацијата која се поднесува во копија треба да е заверена од понудувачот со печат и

потпис од одговорното лице, со назнака „Верно на оргиналот“.
 Оброкот за ручек треба да содржи сезонска салата, супа, порција главно јадење, десерт.
 Оброкот за вечера треба да содржи сезонаска салата, порција главно јадење, десерт.

3. Понудата треба да се достави со следната придружна документација:

1. Понуда со цени за услуги (образец во прилог)
2. Tековна состојба на добавувачот, не постара од една година;
3. Изјава од овластено лице за непостоење на услови за исклучување на добавувачi за

извршување на услуги (во прилог)
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Во понудите треба да бидат потполнети сите полиња, во спротивно понудата нема да биде
прифатена. Понудата се доставува на следниот начин:

 во затворен плик, по пошта на следната адреса ул. 11 Октомври бр. 8-1/2, 1000 Скопје,
или

 лично во  Здружението на граѓани Ромаверзитас на рака во архивата на здружението
o На надворешната страна на ковертот задолжително наведете: ,, За  Повик за

доставување на понуди за проектот „Зголемување на пристапот и учеството на
студентите Роми во образованието и транзиција на пазарот на труд “ Да не се
отвора пред сесијата за оценување”.

 или скенирана на e-mail : office@romaversitas.org.mk (во субјект да се наведе За  Повик
за доставување на понуди за проектот „Зголемување на пристапот и учеството на
студенти Роми во образованието и транзиција на пазарот на труд“)

Критериум за доделување на договор ќе биде најниска понудена цена според спецификацијата
и барањата претходно.

Услови и начин на плаќање

Плаќањето ќе се реализира во рок од 30 работни дена по реализација на услугата (завршување
на семинарот), односно доставување на фактура без ДДВ.

Висината на фактурата ќе зависи од реалната испорака на услуги, пред сè од фактичкиот број на
учесници на обуката, пресметувајќи ја реалната количина на услуги со понудените единечни
цени без ДДВ. На овој повик може да се јават сите економски оператори на територијата на
Република Македонија.

Понудата треба да се достави во рок од осум (8) работни дена од денот на објавување на
повикот, најдоцна до 24.06.2019 до 16 часот. Понудите пристигнати по крајниот рок нема да
бидат земени во предвид. Доколку Ви се потребни дополнителни информации, Ве молам да
контактирате со нас на следнава е-маил адреса: office@romaversitas.org.mk
Рок на важност на понудата: најмалку 30 дена.

РОМАВЕРЗИТАС
Ане Матевска

Проектен координатор


