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ОСТУ „Гостивар“ од Гостивар доби финансиски средства од Министерството за образование и 

наука во рамки на проект финансиран од Светска банка, односно Проектот за развој на вештини и 

поддршка на иновации, во насока на имплементација на Мерка 1: `Воспоставување на училишна 

компанија преку деловно водство и менторство од страна на бизнис заедницата (проект 

„Мегаметал 2018“) и планира да искористи дел од средствата за исплата по однос на договор за 

набавка на опрема. Набавката е делива на 3 дела, а ќе се спроведе согласно правила и процедури 

на Светска банка. 

ОСТУ „Гостивар“ ги поканува соодветните понудувачи да достават затворени понуди за компју-

терска опрема, ситна опрема и алати и веб страна, според тендерската документацијата во 

прилог. 

Набавката ќе се спроведе преку процедурата за купување опишана во процедурата за набавки на 

Светска банка (Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD 

Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, January 2011-“Procurement Guidelines”) и е 

отворена за сите соодветни понудувачи како што е дефинирано во “Procurement Guidelines”. Се 

упатуваат сите заинтересирани понудувачи на точка 1.6 и точка 1.7 од “Procurement Guidelines” 

каде е дефинирана политика за судир на интереси на Светска банка. 

Заинтересираните соодветни понудувачи може да добијат дополнителни информации и 

тендерска документација од страна на Единицата за спроведување на Проектот за развој на 

вештини и поддршка на иновации при Министерството за образование и наука, од каде може да 

ја добијат електронската форма на тендерската документација со испраќање барање на следната 

адреса: kemag06@gmail.com (контакт лице: Екрем Мифтари–координатор на проектот). 

Понудите во хартиена форма треба да се достават најдоцна до 12 часот на 14.12.2018 година на 

следната адреса ОСТУ „Гостивар“, ул. „Илинденска“ бр. 167, 1230 Гостивар. 

Електронско доставување на понуди не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат отфрлени. 

Јавно отворање на понудите не е предвидено за оваа постапка. 
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