
ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2021 ЗА АНГЖИРАЊЕ НА ИЗВЕДУВАЧ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

НА МОНУМЕНТАЛЕН СПОМЕНИК НА 12 МЛАДИНЦИ ОД ВАТАША ВРЗ 

ОСНОВА НА ПОСТОЕЧКО ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ  

Датум на објавување на повикот 09.06.2021 година. 

Јавниот повик е отворен 5(пет) дена сметано од датумот на објавување.  

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

Локален Музеј – Галерија Кавадарци е установа од областа на Културата , чија основна 

дејност е со шифра 91.02 – Дејност на Музеите. Како сеопфатна институција од областа 

на Културата а на Локално ниво, Музејот се занимава со прибирање, обработка, 

презентација , истражување и заштита на Културното наследство. Во рамки на неговите 

надлежности се реализираат проекти од Локален карактер и од Национален интерес.  

Еден од тие проекти е и овој кој е од национална важност а е Спомен обележјето на 

12-те ваташки младинци се наоѓа во месноста Моклиште близу с.Ваташа , 

Кавадарци.Претставува еден од значајните културно-историски споменици од НОВ. 

Поради оштетување од атмосверските влијанија ова спомен обележје изгуби од 

својата монаменталност, а ушто повеќе по кражбата на релјефот во 2015година чии 

автори беа : скулпторот Јован Грабул , а на споменикот архитектот Искра Грабул. 

Поради ова планираме да се реконструира надополни и оплемени постоечкото 

спомен обележие со вајарски труд врз основа на старото идејно решение. 

 

НАБАВУВАЧ НА УСЛУГИТЕ  

Локален Музеј – Галерија Кавадарци со седиште на ул: 7 ми Септември бр.58 

Кавадарци , со МБ 4401573 и ДБ:МК 4011992104747 со дејност 91.02 – Дејност на 

Музеите а застапувана од Директорот – Весна Ѓорѓиева 

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА  

Предмет на набавка е реализација на претходно – идејно решение т.е Изработка на 

нов модел на рељеф од полимер со димензии ( Дијаметар 3 метри и длабочина 25 см). 

Детален опис на предметот на набавка е даден во техничката спецификација составен 

дел на овој јавен повик.  

Еден понудувач може да поднесе само една неделива понуда . 

ПРАВО НА УЧЕСТВО  

Право да достави понуда има секое заинтересирано лице или правен субјект кој ги 

исполнува следниве услови : 



1. Завршено високо образование – Факултет за ликовна уметност / Или за правно лице 

– Да се бави со оваа дејност и да има вработено минимум едно лице со високо 

образование – Факултет за Ликовна уметност . 

2. Да поседува минимум 10 години работно искуство во струката. 

3. Да се јавува како автор/ или утврдено авторско право на минимум 10 изработени 

скулптури , портрети , бисти или релјеф. 

4. Докажано портфолио за реализација на слични или исти услуги. 

РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ 

Реализација на работите наведени во техниката спецификација е 30 календарски дена 

сметано од денот на потпишување на Договорот. 

МЕСТО НА ИСПОРАКА НА УСЛУГИТЕ  

Наведените работи ќе се одвиваат на Локација на постоечкиот споменик на 12 – те 

Ваташки младинци месност Моклиште. 

ЦЕНА НА ПОНУДАТА 

Во цената на понудаувачот  треба да се пресметани и вклучени сите трошоци на 

понудувачот вклучително и транспортните трошоци за достава на материјал / 

Испорака , и за целокупната изработка.  

Доколку понудувачот ангажира подизведувачи или помошни лица истите треба да ги 

вклучи во понудата. 

Понудавачот треба да ја изрази единечната и вкупната цена на понудата со вклучен 

ДДВ , во денари согласно образецот за финасиска понуда кој што е составен дел од 

повикот. 

КОРЕКЦИЈА НА ЦЕНИ 

При реализација на Договорот на набавка корекција на цени не е предвидена. 

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ  

Начинот на плаќање ќе се изврши на две рати и тоа : 

- 1 рата по целокупно завршување на работите и нивно предавање во висина од  

половина од износот со вклучен данок. 

- 2 рата - остаток со вклучен данок најкасно до 31.12.2021 година. 

 



ПЕРИОД НА ВАЖНОСТ НА ПОНУДАТА 

Понудата треба да биде важечка минимум 90 дена сметано од датумот на 

поднесување. 

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  

Во процедурата за избор ќе се применуваат следниве критериуми и бодувања : 

- Биографија 10 поени 

- Искуство на исти или слични проекти и искуство во струката 10 поени  

- Цена – 80 поени 

ПОНУДАТА ТРЕБА ДА Е СОСТАВЕНА ОД СЛЕДНИВЕ ЕЛЕМЕНТИ: 

1 Техничка понуда  

- Доказ за завршено образование / Документ за регистрирана дејност и М1-2 

образец за вработено стручно лице 

- Биографија на понудувачот и краток опис на работното искуство и 

реализираните проекти. Доколку е во можност да се приложи брошура или 

каталог од реализираните проекти. 

- Изјава за професионална способност ( Во прилог ) 

2.  Финансиска понуда  

      -      Образец за финансиска понуда ( Во прилог ) 

 

НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА  

Понудите треба да бидат доставени во рок од 5(пет) дена сметано од денот на 

објавување на повикот. 

Краен рок на доставување на понудите е до 14.06.2021 година до 14 часот. 

Понудите се доставуваат по електронска пошта со прилог скенирани документи на 

muzejgalerija@gmail.com  

Или до Архивата на Музејот во рамки на истиот рок. 

Понудите доставени по истекот на крајниот рок за поднесување нема да бидат 

предмет на разгледување. 

 

mailto:muzejgalerija@gmail.com


 

Димензија ( дијаметар 3m  длабочина 25cm) 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКАТА  

Реден 
број. 

Опис / Фотографија  Артикал/Количина  Забелешка  

1 Изработка на модел од глина 
според постоечката фотографија  

1  

2 Изработка на гипсен калап /и 
Според постоечкото решение 

Согласно идејното 
решение 

 

3 Изработка на метална 
конструкција во внатрешноста 
на релјефот заради 
обезбедување на цврстина  

Согласно идејното 
решение 

 

4 Одливање со полимер Согласно идејното 
решение 

Материјалот треба 
да е цврст и 
отпорен од 
надворешни 
влијанија 

5 Патинирање на релјефот  Согласно идејното 
решение 

Со патината треба 
да биде доловен 
изгледот и 
предвидената боја 

6 Монтажа на релјефот 1  

 



 

ОБРАЗЕЦ НА ФИНАНСИСКА ПОНУДА  

Реден 
број  

Опис  Количина  Цена  

1 Изработка на модел од глина 
според постоечката фотографија 

  

2 Изработка на гипсен калап   

3 Изработка на метална 
конструкција во внатрешноста на 
релјефот заради обезбедување на 
цврстина 

  

4 Одливање со полимер   

5 Патинирање на релјефот   

6 Монтажа на релјефот   

7 Транспорт/ Непредвидени 
трошоци 

  

 

 

                                                                                                                           Понудувач : 

 

Датум на поднесување на понудата  

        ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изјава за професионална способност  

 

 

 

                                                                     И   З    Ј    А   В    А 

 

Под целосна Материјална и Кривична одговорност , Јас 

__________________________________________________________________ , 

Изјавувам дека располагам со организациски капацитети , потребните вештини , и 

потребното стручно знаење за реализирање на предметот на набавка , утврден во овој 

јавен повик, и истиот доколку бидам избран ќе го реализирам целосно , ефективно, 

квалитетно , естетски и во предвидениот рок.  

 

 

                                                                                                             Изјавил: 


