ПОКАНА ЗА ПОНУДА

Реф.1 05-603
Проект,,wa-mbrella,,
Согласно Одлуката од градоначалникот на општина Неготино бр.05-603 од 13.12.2018
општина Неготино спроведе истражување на пазарот за потреба од јавна набавка од
УСЛУГИ зa експертиза и организирање на 2 инфо денови за земјоделци,услуги за
експертиза и организирање на 2 инфо денови за одлучувачки тела, услуги зa
експертиза и организирање на 2 инфо денови за граѓани,услуги за организирање на
прекугранични натпревари за значењето на водата за проектниот партнер 2 –Општина
Неготино за проектот,,Заштита на водните ресурси со намалување на човековото
влијание врз животната средина” или“Protection of the water resources by reducing the
human environmental footprint” со Aкроним ,,wa-mbrella” согласно Договорот за грант број
wa-mbrella - CN1 - SO2.3 - SC031 од 02.04.2018 во рамките на ЕУ инструментот за
предпристапна помош (ИПА) Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC)
Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia”,.По спроведеното
истражување општина Неготино достави покани до заинтересирани страни кои
пројавија интерес.Покрај тоа од општина Неготино објавуваме ПОКАНА ЗА ПОНУДА со
комплетна тендерската документација подготвена согласно процедурите на ЕУ( PRAG
2018 ) .
Истата е достапна во проектната канцеларија во општина Неготино –Канцеларија за
локален економски развој на 3 спрат во општина Неготино од 8:00-16:00 часот,
почнувајќи од 20.12.2018 година.Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде
пратена електронски или по пошта поставена на ЦД.
Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 18.01.2019 петок до 12.00 часот
согласно инструкциите во тендерската документација.
Општина Неготино тендерскaта документација ја доставува за објавување и на страната
на Програмата: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/
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20.12.2018

___________________

Our ref: No1.

05-603

INVITATION TO TENDER FOR SERVICES for Organization of project info events and
Cross border competitions
,Project,,wabrella,,
Muni
cipality of
Negotino
,
Vardar Region

Dear ,

I am pleased to inform you that your firm is invited to take part in the simplified procedure for the
above contract. The complete tender dossier is attached to this letter. It includes:

A.

B.

Instructions to tenderers and contract notice

Draft contract agreement and special conditions with annexes:
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I.

II.

General conditions for service contracts

Terms of reference

III. Organisation and methodology (to be submitted by the tenderer using the template
provided)

IV.

Budget (to be submitted by the tenderer as the financial offer using the template provided)

V.

Forms and other supporting documents

C.

Other information:

I.

List of entities invited to submit a tender

II.

Administrative compliance grid

III.

Evaluation grid

D.
Tender submission form and declaration of honour on exclusion
and selection criteria

For full details of the tendering procedures, please see the practical guide and its annexes,
which may be downloaded from the following website:
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do
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We look forward to receiving your tenderwhich has to be sent no later than the deadline set in
point 8 of the Instructionsto Tenderers.Please send it to the addressand with the
requirementsgiven in point 8. By submitting a tender you accept to receive notification of the
outcome of the procedure by electronic means. If you decide not to submit a tender, we would
be grateful if you could inform us in writing, indicating the reasons for your decision.

Yours sincerely

Mr.ToniDelkov

Mayor of Municipality of Negotino

A:

b8o3_contractnotice_simp_en

b8o5_itt_simp_en

B:

b8d_annexigc_en
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b8f_annexiitorglobal_en

b8g_annexiiiom_en

b8h_annexivexperts_en

b8i1_annexvbudgetglobal_en

b8j1_annexvifif_en

b8j3_annexvilefind_en

b8j4_annexvilefcompany_en

b8j5_annexvilefpublic_en

b8o2_contract_simp_en

C:

b8m2_evalgrid_global_en

b8o1_admingrid_simp_en
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D:

a14_declaration_honour_en

b8o7_tenderform_simp_en
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