
 
 

  

 
 

 

 
 
 
 

Повик за доставување на понуди 

Во согласност со Законот за јавни набавки бр. 343/2015, член 1, став 12, точка ц) на 

Република Словачка, објавуваме повик за доставување на понуди 

за предмет на договор „ Бронхијален инхалаторен дозиметар со спирометар“ како што се 

наведува подолу  

1. ИНФОРМАЦИИ ЗА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН: 
Име: Регионална развојна агенција Сенец-Пезинок 
Регистрирано седиште: Пражска 27, 811 04 Братислава 
Статутарен застапник: Инж. Луба Павловова 
ЕМБС: 36065781 
ЕДБ: 2021686018 
ДДВ ИД: не сме обврзници на ДДВ 
Тел.: +421 2 20728392 
Е-пошта: info@rrasenec-pezinok.sk  
Интернет адреса:  www.rrasenec-pezinok.sk  
Банка: ЧСОБ, ад 
ИБАН: SK86 7500 0000 0040 2922 0291 

 
2. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДА: 

Ве молиме испратете ја вашата понуда на англиски или на англиски и на 
македонски јазик. Вашата понуда можете да ја испратите електронски на е-пошта: 
elovasikova@rrasenec-pezinok.sk во .pdf формат или по пошта на: RRA SP, Pražska 27, 811 
04 Bratislava, Slovačka Republika најдоцна до 21.3.2022 до 12 часот по 
средноевропско време. Во предмет на е-поштата внесете „Понуда со цена, да не се 
отвора до 21.3.2022“  или на пликот напишете „Да не се отвора - понуда со цена“.  

 
3. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Ева Ловасикова (Eva Lovasikova) 

 
4. ПРЕЦИЗЕН ОПИС НА ПРЕДМЕТОТ НА ДОГОВОРОТ: 

 
Бронхијален инхалаторен дозиметар со спирометар - Бронхопровокативниот 
инхалаторен небулизатор е електронски и дигитален медицински апарат кој 
обезбедува дозирано, безбедно внесување на неспецифична фармакодинамска 

 Градење на ефикасни органи на државната управа за контрола на работата на службите на медицина 

на трудот во Србија и Северна Македонија 

(скр. Кон ефикасни служби на медицина на трудот ТЕ.ОХС) 
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супстанција во белите дробови и прецизно компјутерско мерење на бронхијалната 
реактивност односно со кој се оценува функцијата на респираторниот систем. 
Предмет на набавката: 
 
- Бронхијален инхалаторен дозиметар со спирометар. Лабораторија на 
спирометриската станица за комплетно напредно спирометриско тестирање и 
стандардни тестови (Forced vital capacity (FVC) Pre/Post, Slow Vital Capacity (SVC) 
Pre/Post, Maximum Voluntary Ventilation (MVV), Bronchochallenge - Bronhial 
Dilator/Constrictor test). 
 
- Системот треба да содржи: мерач на протокот, QSPIRO турбински модул, комплет 
за отпор на дишните патишта, дозиметриски модул, пакети за небулизатори, усници 
за небулизатори, антибактерсики и антивирусни филтри, зглобна рака, софтвер, 
кабли, сонда, осигурувачи и упатство за употреба. 
 
Предмет на набавката на англиски јазик: 
 
Bronchial inhalation provocation dosimeter with spirometer. Spirometry Station 
Laboratory for complete advanced spirometry testing and standard tests (Forced vital 
capacity (FVC) Pre/Post, Slow Vital Capacity (SVC) Pre/Post, Maximum Voluntary 
Ventilation (MVV) , Bronchochallenge - Bronhial Dilator/Constrictor test).  
System should include: Flowmeter, Turbine QSPIRO Module, Airway Resistance Kit, 
Dosimeter Module, Nebulizer packages, Nebulizer mouthpieces, Antibacterial and antiviral 
filters, Articulated arm for medical cart, software, cables, probe, fuses and user manual. 
 

5. ПРОЦЕНКА НА ВРЕДНОСТА НА ДОГОВОРОТ: 
Предметот на набавката ќе се финансира од буџетот на договорниот орган и од 
буџетот на проектот „Градење на ефикасни органи на државната управа за контрола 
на работата на службите на медицина на трудот во Србија и Северна Македонија, 
број: SAMRS/2021/ZB/1/8“, што се спроведува преку словачката програма за 
развојна помош. 
 
Сите трошоци и расходи поврзани со изготвувањето и доставувањето на понудата 
паѓаат на товар на понудувачот без финансиско побарување од нарачателот, без 
оглед на резултатот на јавната набавка. 
 
Понудата треба да ја содржи вкупната цена во ЕУР, со и без ДДВ. 
 

6. КРИТЕРИУМИ И НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:  
 
По добивањето на понудите, на 24.03.2022 година ќе заседава комисија составена 
од 5 члена. Сите пристигнати понуди ќе бидат отворени и членовите на комисијата 
ќе ги оценуваат понудите на темел на поставените критериуми на следниов начин: 
1. Најниска вкупна цена во ЕУР без ДДВ 



 
 

  

 

2. Датум на испорака и инсталирање на уредот 
3. Услови за рекламации и резервни делови на залиха 
4. Препораки на компанијата, сертификати во сопственост на компанијата 
 
По седницата на комисијата ќе се состави записник и на неуспешниот понудувач ќе 
му биде испратено известување за неприфаќање на понудата како и известување за 
прифаќање на понудата со цена до избраниот понудувач. 
Со избраниот понудувач ќе биде потпишан договор за испорака на производот.  
 
 

7. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ: 10 календарски дена од денот на објавување 
на повикот за доставување на понуди.  
 

8. УПАТСТВО ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА:  
 
Понудата треба да ја содржи следната документација: 

а)  Информации за идентитетот на поднесувачот (име, адреса, матичен број, ЕДБ,  
     контакт телефон и е-пошта) 
б) Точна спецификација на производот со вкупна понуда со цена изразена во ЕУР со  
     и  без ДДВ 
в)  Доказ за исполнетост на условите за вклучување во повикот 

- Извод од Централниот регистар на РСМ 
- Сертификати за квалитет (ако има) 
- Изјава дека добавувачот не е во стечај, дека нема неподмирени обврски кон 
државата, кон даночната управа и дека против него не се води постапка пред 
судовите во Република Северна Македонија.  


