Објава за тендер
Набавувач:
Назив на тендер:
Број на тендер:
e-mail:
Факс:

ПроКредит Банка АД Скопје
Тендер за вршење на транспортни и влечни
услуги
34/2010
tenders@procreditbank.com.mk
(02) 321 99 01

Датум на објава на тендерот: 21.10.2010 година
Краен датум на доставување на понудите: 29.10.2010 година
Почитувани господа,
ПроКредит Банка АД Скопје ќе врши избор на најповолна компанија за вршење на транспортни
и влечни услуги за временски период од една година на територијата на Р. Македонија.
Забелешка: Во прилог на објавата од тендерот е приложен Анекс 9 – Понуда за Тендер каде
што се специфицирани потребните дистанци за кои треба да се понудат цени.
Банката го задржува правото за избор на повеќе компании.
Облик и содржина на понудата:
1. Понудата се изработува во писмен облик и како учесници на тендер можат да се јават
сите добавувачи на ваков тип на производи.
2. Понудата треба да содржи:
а. Име, адреса и седиште на Понудувачот, броеви на телефон и факс, e-mail адреси и
лица за контакт;
б. Единечна цена на понудата, со посебно изразен ДДВ. Цената треба да биде
изразена во денари (истата треба да биде фиксна и непроменлива). При изработката
на понудата задолжително се пополнува Анекс 9 – Понуда за тендер (во прилог на
објавата од тендерот);
в. Цена на чинење на транспорт на товар по изминат километар (опрема, мебел,
банкомати и др.):
1. Во Скопје и околината на Скопје;
2. Релации помеѓу Скопје и останатите градови во кои Прокредит Банка има
експозитури (Велес, Куманово, Штип, Кочани, Струмица, Кавадарци, Неготино,
Прилеп, Битола, Струга, Охрид, Кичево, Гостивар, Тетово)
3. Ве молиме доставете и понуда за транспорт помеѓу останатите градови во државата;
Напомена: Бодувањето ќе биде извршено врз основа на цените дадени во точка 1 и 2;
г. Цена на чинење на утовар и истовар на опрема, мебел, АТМ и др.
д. Доколку сте во можност Ве молиме да ни доставите и цена за карго осигурување на
АТМ-и и податок дали се нуди оваа услуга од страна на понудувачот;
ѓ. Краток опис за организација на интервенирање од моментот на пријава до
крајната дестинација за интервенција во Скопје, околината на Скопје и останатите градови
во државата;
е. Видови на транспортни средства со кои располага фирмата и технички
карактеристики. Компанијата задолжително треба да располага со фургон со
подвижна платформа до 1 тон и рачен виљушкар за транспорт на банкомати;

ж. Број на вработени и организациона структура, со задолжително наведување на
работно време и локација на пунктови низ Р.Македонија;
з. Референтна листа;
ѕ. Доказ за бонитет од банка или од Централниот Регистар на РМ;
и. Антикорупциска изјава потпишана и печатирана;
ј. Информација за тековна состојба на фирмата од Централниот Регистар;
к. Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност забрана
за вршење на дејност;
л. Потврда дека не е отворена стечајна постапка;
љ. Потврда дека не е отворена ликвидациона постапка;
м.Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач доставува
ревизорски извештај од матичното правно лице кој треба да биде издаден од
реномирана странска ревизорска куќа;
н. Фото-копија од важечка лична карта за физички лица.
Документите се доставуваат во оригинал или копија, со датум на издавање кој не треба да
биде постар од 6 (шест) месеци.
Критериуми за оценување (бодување) што ќе се применуваат при донесување на одлука по
тендер се следните:
-

цена на транспортот по изминат км...........75 бодови
цена за утовар и истовар на опрема..........20 бодови
соработка со банката.....................................5 бодови

Одбраните добавувачи се обврзани да отворат сметка во ПроКредит Банка АД Скопје.
Плаќањето ќе биде извршено во законски рок по извршената испорака.
Понудите треба да се испратат во затворено плико, со ознака “Не отварај” и „За тендер“
најдоцна до крајниот датум за доставување на понудите на долунаведената адреса:
Бул. Јане Сандански 109а, Скопје
со назнака за Тендер за вршење на транспортни и влечни услуги бр.34/2010.
Понудите кои се примени преку e-mail или по факс, понуди примени по истекот на крајниот рок,
понуди добиени и адресирани до вработени на ПроКредит Банка не се сметаат за валидни при
одлучување за тендерот.
Пликотото не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот.

