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Јавен повик бр.22/2021 
За ангажирање на компанија за набавка на 1 (еден) пастеризатор и 1 (една) машина за 
миење јаболка во рамки на проект P9408, „Организациски развој на НФФ и подобрени 

пазарни врски за малите фармери и производители од руралните области со цел зголемен 
приход“ 

 
 

I. Вовед  

 

Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и 
земјоделски организации во земјата. Целото искуство е наследено од од Федерацијата на 
фармери на РМ. НФФ обединува  43 локални земјоделски организации и задруги кои го 
претставуваат гласот на повеќе од 3.000 членови и соработува со речиси сите клучни 
чинители во секторот земјоделство и агробизнис.  

Националната федерација на фармери го прошири опсегот на дејствување. Тоа значи 
дека покрај земјоделците, земјоделските здруженија и земјоделските задруги, 
организацијата ќе продолжи да ги зајакнува и поддржува ранливите категории во 
руралните средини, поголема поддршка за младите и жените и нивно директно 
вклучување во развојот на земјоделството преку одлучување и активна акција.  

Покрај земјоделството, еден од главните фокуси на организацијата е и руралниот развој, 
односно справувањето со проблемите и предизвиците со кои се соочува руралното 
население, како што се сиромаштијата и ограничените пристапи на руралното население 
кон здравствените услуги, образованието, информирање и учеството во одлучувањето и 
носењето одлуки.  

Главниот столб на дејствување е лобирање за дефинирање на проблемите на терен каде 
преку заедничка работа и анализа ќе се презентираат проблемите пред надлежните 
институции со цел изнаоѓање на заеднички решенија кои  се во интерес на земјоделците и 
благосостојбата на целата држава.  

Фокусот на Националната организација на фармери, која ќе продолжи да функционира 
под слоганот „Заедно за успех“ и логото што го симболизира трудот и производството на 
нашите земјоделци, е решавање на најголемите проблеми, а тоа е пласманот и 
квалитетното производство.  

Мисијата на ребрендираната организација е ОРГАНИЗИРАН ФАРМЕР ЛИДЕР ВО 
ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Визијата 
кон која се стремиме е - ПРОФИТАБНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО - СТАБИЛНО СЕЛО. 

 Од мај 2021 година, НФФ го имплементира проектот „Организациски развој на НФФ и 
подобрени пазарни врски за малите фармери и производители од руралните области со 
цел зголемен приход“ кој е поддржан од Sida и We Effect.  

Очекуваните резултати од проектот се следните:  

Резултат 1: Руралните претпријатија, малите земјоделци/производители, растат и 
обезбедуваат повеќе приходи и можности за вработување за луѓето од руралните области, 
особено за жените и младите. Фокусот овде ќе го олесни пристапот до пазарот за 
чинителите кои ќе ги зајакнат руралните жени и младите. Во моментов, пазарните врски 
за продажба на производи се прекинати за малите земјоделци/производители, што 
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доведува до низок приход на целната група од руралните средини и дополнително ги 
турка во сиромаштија.  

Резултат 2: Зголемени организациски капацитети и финансиска одржливост на НФФ. 
Како организација заснована на членство, НФФ ги застапува интересите на земјоделците 
и руралното население во земјата. НФФ има развиено платен систем за членство со сет на 
бесплатни услуги кои се нудат на членовите. Во последните неколку години, како 
резултат на претходниот проект за институционален развој на НФФ, организацијата ја 
подобри својата внатрешна организација и управување, воведе процедури, книга на 
правила, правилник за однесување и други административни и управувачки алатки кои 
ги подобрија перформансите и влијанието на нашата работа. Фокусот овде е 
организацискиот развој и финансиската одржливост кои се од клучно значење за да се 
продолжи со активностите за лобирање и застапување и да се развијат нови услуги за да 
се обезбедат нови извори на приход.  

 

II. Цел на набавка 

 Основна цел на овај повик е набавка на 1 (еден) пастеризатор и 1 (една) машина за миење 
јаболка за спроведување на Пилот интервенција- област 1 - земјоделец од голем обем со 
лиценца за преработка и продажба на производи од јаболка, во рамки на Проектот 
„Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите земјоделци и 
производителите од руралните области со цел зголемен приход“.  

Специфичните испораки кои се очекуваат од компанијата се:  

• 1 (еден) електричен пастеризатор за овошен сок со следните технички карактеристики:  

√ Капацитет: 120 литри/час  

√ Моќност на грејачот: 12KW  

√ Димензии Ø 55 x 190 cm  

√ Електричен приклучок 400V 50Hz Трифазен  

√ Материјал 1.4301 /AISI 304 

 • 1 (една) машина за перење јаболка со следните технички карактеристики:  

√ Капацитет: 1000 kg/h  

√ Моќност на грејачот: 2KW  

√ Димензии 300x70x230 cm  

√ Специфична-прилагодлива брзина на подвижната лента  

√ Електричен приклучок 400V 50Hz Трифазен  

√ Материјал 1.4301 /AISI 304 

 
Очекувано време за испорака на набавените артикли, односно машини:  
• Избраната компанија ќе ги достави набавените артикли во рок од најмногу 60 (шеесет) 
календарски дена од денот на потпишувањето на договорот. 
 
 Распоред на клучни активности  и средства за верификација на нивното исполнување 
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Месец Клучни активности Средства за верификација 

Декември 13    Избор на добавувач за набавка на 
пастеризатор и машина за миење 
јаболка  

Потпишан договор со избран 
добавувач  

Февруари 15 
2022     

Испорачан  пастеризатор  Профактура,  Фактура, 
Испратница  

Февруари 15   
2022  

Испорачана машина за миење 
јаболка  

Профактура,  Фактура, 
Испратница 

 

 

Проектна активност: 4.1.4.1.а Пилот интервенција Област 1- Земјоделец од голем обем со 
лиценца за преработка и продажба на производи од јаболка  

Буџетски линии:  

а.5. Пастеризатор  

a.6 Машина за миење јабилка  

  

Очекувано времетраење на договорот  

 

Избраниот добавувач/компанија ќе ги достави набавените артикли во рок од најмногу 60 
(шеесет) календарски дена од денот на потпишувањето на договорот.  

Предвидената сума во буџетот за оваа набавка е 260.000 денари за пастеризатор и 400.000 
денари за машина за перење јаболка.  

За пастеризаторот плаќањето ќе се изврши на две рати 50% авансно плаќање од НФФ 
(Национална федерација на фармери) по потпишување на договорот со избраниот 
добавувач и плаќање 50% од Пере Транталовски - фармер од голем обем со лиценца за 
преработка и продажба напроизводи од јаболко“ село Евла, Ресенско, при испорака на 
набавената машина.  

За машината за миење јаболка плаќањето ќе се врши од страна на Националната 
федерација на фармери и тоа на две рати 40% аконтација при потпишување на договорот 
со избраниот добавувач и 60% плаќање при испорака на набавената машина. 

 

III. Патување и сместување 

Не е применливо за овој повик. 
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IV. Координација и известување 

Компанијата/добавувачот ќе комуницира и ќе поднесе извештај  директно до 
Координаторот за организациски развој од НФФ за навремена испорака на набавените 
артикли. 

 Временската рамка за испорака и другата документација се наведени во табелата подолу 

 

Месец Испорака на артикли Документација 

Февруари, 
15th   

 

Испорачан  пастеризатор Фактура, испратница  

Февруари, 
15th   

Испорачана машина за миење јаболка  
Фактура, испратница 

 

V. Критериуми за аплицирање на јавниот повик 

 

Задолжителни технички критериуми: 

 Минимум 5 години професионално искуство во продажба на машини за 
преработка на овошје и земјоделска механизација  

  Портфолио за комплетирање на 5 слични или идентични набавки поврзани со 
предметот на набавката 
 

VI. Постапка за аплицирање: 

Компаниите за овој јавен повик треба да ги достават следните документи:  

• Ажурирано портфолио на компанијата (што укажува на продажба на машини за 
преработка на овошје и агромеханизација)  

• Финансиска понуда.  

Понудата треба да биде изразена во МКД со вклучен ДДВ  

Времето на испорака на пастеризаторот и машината за миење на јаболка (Очекувано време 
за испорака на набавените артикли, односно машини: Избраната компанија ќе ги достави 
набавените артикли во рок од најмногу 60 (шеесет) календарски дена од денот на 
потпишувањето на договорот. 

 

• Техничка понуда.  

Во понудата треба да се наведат карактеристиките на пастеризаторот и машината за 
миење јаболка како капацитет, моќност на греалката, димензии и друго.  

Времето на испорака на пастеризаторот и машината за миење на јаболка (Очекувано време 
за испорака на набавените артикли, односно машини: Избраната компанија ќе ги достави 
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набавените артикли во рок од најмногу 60 (шеесет) календарски дена од денот на 
потпишувањето на договорот. 
 

Каталог/или брошура од понудените машини ќе се смета за предност.  

• Тековен статус на компанијата издаден од Централниот регистар на РСМ, не постар од 6 
месеци  

• Доставување на изјава-Декларација за немање конфликт на интерес е задолжително за 
компанијата  

Документите/понудите да се достават на е-маил:  nff@nff.org.mk и 
vidanka.martinovska@nff.org.mk  најдоцна до четврток - 9 декември 2021 година. 

 

VII. Евалуација на понудите  

Некомплетните апликации и/или апликациите примени по истекот на рокот нема да бидат 
земени предвид.  

Понудите ќе се оценуваат според следните критериуми: Принципот на најдобра вредност 
за парите ќе се земе предвид со користење на метод на бодување за да се оцени 
комбинацијата на професионално портфолио, т.е. претходна работа и искуство на слични 
задачи (40%) и финансиска понуда/предлог (60%)  

 

VIII. Услови на плаќање  

Предвидената сума за оваа набавка е наведена во дел II-Цел на набавката под 
референтните проектни активности и наведените буџетски ставки.  

Плаќањето ќе се изврши на две рати. 

За пастеризатор 50% аконтација при потпишување на договор со избраниот добавувач и 
50% плаќање при испорака на набавената машина од страна на Пере Транталовски - 
фармер од голем обем со лиценца за преработка и продажба напроизводи од јаболко“ село 
Евла, Ресенско. 

 За машината за миење јаболка 40% аконтација при потпишување на договор со избраниот 
добавувач и 60% плаќање при испорака на набавената машина.  

Откако ќе бидат доставени сите испораки од страна на ангажираниот добавувач како што е 
наведено во Дел IV- Координација и известување и откако ќе бидат одобрени од проектниот 
менаџер-Координатор за развој на организацијата, ќе се изврши исплатата на 
преостанатите 50% од вкупниот износ за пастеризатор и 60% од вкупниот износ на 
машината за миење јаболка.  

 

 IX. Декларација  

 

Добавувачот треба да опише дали компанијата и/или вработените имаат деловни или 
лични врски со НФФ и регионалната канцеларија на We Effect,  во Скопје, нејзините 
раководни тела и вработените. Блиска поврзаност според дефиницијата на We Effect се 
смета за личност која има можност да изврши контрола или значително да влијание врз 
другата личност кога станува збор за финансиско и оперативно донесување одлуки во врска 
со активност. Целта на Декларацијата е да открие информации што го прават процесот на 

mailto:vidanka.martinovska@nff.org.mk
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аплицирање и оценување потранспарентен и ги поддржува понудите по важност според 
условите на отворениот пазар.  

 


