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Рок за аплицирање до 16.12.2022 година 

 

 

Оглас за набавка на микроклиматски мониторинг систем и 

хидрометролошка станица со напојување со соларна енергија 
за потребите  на проектот “Modern Tools for Wildfires’ and Floods’ Risk ounctial forecast and 

monitoring and innovative techniques for cititzens’ safeguard awareness and preparedness”PREVEN-T 

Национален парк Пелистер Битола 

 

Огласот е отворен до 16.12.2022 година. 

  

Референтенброј: CN2-SO2.4-SC049/TD3 

 

Националниот парк “Пелистер” Битола објавува: 

ПОКАНА  

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ЗА НАБАВКА НА 

МИКРОКЛИМАТСКИ МОНИТОРИНГ СИСТЕМ и ХИДРОМЕТРОЛОШКА 

СТАНИЦА СО НАПОЈУВАЊЕ СО СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА  

 

http://www.feit.ukim.edu.mk/fakultet/stopanstvo/oghlasi-i-javni-povitsi/oghlas-za-nabavka-na-sistiem-za-skladiranjie-na-ienierghija-za-potriebitie-na-proiektot-201cpv-estia201c
http://en.feit.ukim.edu.mk/news/news_item.2018-05-23.7563593110


                                          

 

Предмет на набавката: Набавка на микроклиматски мониторинг систем и 

хидрометролошка станица со напојување со соларна енергија 

Набавката ќе се спроведе во согласност со PRAG правилата за доделување на договор за 

јавни набавки на Европската Комисија. Комплетната тендерска документација е достапна 

во електронска форма на веб страната на Националниот парк “Пелистер” и може да ја 

превземете од https://www.park-pelister.com 

Истата содржи: 

A. Инструкции за понудувачите 

B. Драфт договор со посебни услови и анекси: 

1. Општи услови на договорот за јавна набавка 

2. Посебни услови 

3. Анекс i: основни услови 

4. Анексii+iii: техничка спецификација + техничка понуда ( според потребите на 

проектот) 

5. Анекс iv: финансиска понуда 

6. формулари 

C. Други информации: 

1. Извештај за усогласеност на документи 

2. Извештај од евалуација на понудите 

D. Образец на понуда, изјава за непостоење судир на интереси 

Подетални информации за начинот на спроведување на постапката за јавна набавка на 

возила се содржани во Прирачникот за спродевање на постапки за јавни набавки на 

Европската комисија или the Practical Guide and its annexes (PRAG), на следниот линк: 

https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/1.+Introduction 

Однапред Ви благодариме на соработката и очекуваме да ја добиеме вашата понуда пред 

крајниот рок утврден во точка 2 од Инструкциите за понудувачите. Ве молиме да ја 

испратите на адресата и според барањата дадени во точка 10. Со поднесување на понуда 

ќе прифатите да добиете и звестување за исходот на постапката по електронски пат. 

  

Битола, 17.11.2022 

https://www.park-pelister.com/
https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/1.+Introduction

