
Република Македонија 

 

Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP) 

 

Кредит бр. 08158-МК 

MSIP-MUN-DOL-SH-06   

1. Овој Повик за поднесување на понуди ја следи општата објава за набавки за овој 

проект објавена во изданието на UN Development Business со бр. 767 од 31 јануари, 

2010 година (печатено издание) и електронски објавена на 06 јануари, 2010 година. 

 

Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој за 

Проектот за подобрување на општински услугите и има намера дел од добиените 

средства од овој Кредит да ги искористи за исплата по договор за изградба на 

игралиште во село Сенокос, партерно уредување и уредување на автобуска 

постојка во село Ропотово и изградба на парк во село Црнилиште. 
 

 

2. Општина Долнени ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за 

градежни работи кои вклучуваат изградба на игралиште во село Сенокос, 

партерно уредување и уредување на автобуска постојка во село Ропотово и 

изградба на парк во село Црнилиште да ги достават своите запечатени понуди.  

 

3. Поднесувањето понуди ќе се спроведе преку процедури за купување како што е 

специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од 

IBRD заеми и IDA кредити од јануари 2011 година, и е отворен за сите Понудувачи 

од квалификуваните држави како што е дефинирано во тендерската документација. 

 

4. Заинтересираните Понудувачи може да добијат дополнителни информации на 

наведената адреса од 08:00 до 16:00 часот. 

 

Адреса: Општина Долнени,село Долнени  

Поштенски број: 7504 

Држава: Република Македонија 

Телефон: 00389(0)48453210 

Електронска пошта: info@opstinadolneni.gov.mk, infodolneni@gmail.com 

 

5. Заинтересираните Понудувачи бесплатно ќе ја добијат комплетната тендерска 

документација по поднесувањето на писмена апликација на горенаведената адреса. 

 

6. Понудите мора да се достават на горенаведената адреса до 12:00, пладне на 

11/05/2015. Електронско доставување на понуди не е дозволено. Задоцнетите понуди 

ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на 

претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на 

гореневедената адреса во 12:00, пладне на 11/05/2015. 

 


