
 

 

ДО 

СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ 

 

 

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЕМИТУВАЊЕ НА ТВ СПОТОВИ 

Буџетска линија 5.8.3.1 

 

Почитувани, 

 

Македонско здружение за заштита при работа Ве поканува да учествувате во постапка  за 
емитување на промотивни видеа. 

Согласно нашите барања неопходно е емитување на 2 промотивни Тв спота со 
времетраење од 109 секунди. 

Вкупен број на емитувања 25 со индикативен временски период  на објава на ТВ од 
07.11.2020-12.12.2020 во ударен термин.  

Испорачувањето на услуги и закупот на ТВ простор треба да биде на јавна или приватна 
телевизиска станица со национална фрекфенција. 

Со почит, 

 

Проект Менаџер 

Весна Ристовска 

 

 

Скопје,  

09.10.2020  година 
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УПАТСТВА ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ 

1. Услуги што треба да се обезбедат 

Услугите што ги бара Нарачателот се опишани во описот на барањето за понуда. 

2. Содржина на понудите 

Понудите, целата кореспонденција и документите поврзани со постапката кои ги 
разменуваат понудувачот и Нарачателот мора да бидат напишани на локалниот јазик.  

Постапката мора да се состои од Техничка и Финансиска понуда.   

2.1 Техничка понуда 

Образец Техничка и финансиска понуда. 

2.2 Финансиска понуда 

Финансиската понуда мора да биде презентирана во МКД, без ДДВ/персонален данок. 
Понудата треба да се однесува на емитутување по секунда без ддв или единечна цена за 
една објава . 

3. Право на учество 

Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно правно лице-понудувач, кое 
е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за набавка ( 
трговскорадиодифузно друштво, продукција, маркетинг агенција, и сл) 

4.Поднесување на понуди 

Понудите мораат да се поднесат најдоцна до 26.10.2020 година до 16 часот на следната 
адреса: МЗЗПР Скопје адреса: Востаничка 2/7  1000 Скопје или на: kontakt@mzzpr.org.mk 

Понудите мора да ги содржат сите потребни документи, наведени во точка 2.1 и 2.2. 

5.Критериуми за избор и доделување 

Критериуми за доделување Економски најповолна понуда („Најдобра вредност за 
парите“). 

6.Потпишување на договорот  

Успешниот понудувач писмено ќе биде информиран за прифаќањето на неговата понуда. 
Нарачателот го задржува правото да побара дополнителни документи од понудувачот. 
Најуспешниот понудувач ќе биде поканет да склучи договор за извршување на услугите. 

Сите други понудувачи ќе бидат известени за резултатите од евалуацијата на понудите. 
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