ЈАВЕН ПОВИК бр.1
Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија, врз основа на Одлуката за
давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува
дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на Владата
на Република Северна Македонија („Службен Весник на Република Северна Македонија“бр.182 од 05.08.2021
година), објавува јавен повик за избор на правнo лицe кое врши дејност или поседуваат дозвола за собирање
и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад за движни ствари -електронска,
електрична, информатичка опрема и мебел кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и
технолошки застарени и истите не се користат од страна на Кинотеката на Република Северна Македонија.
Избраното правно лице на јавниот повик има обврска да изврши преземање на движните ствари електронска, електрична, информатичка опрема и мебел, предмет на јавниот повик и истите да ги
транспортира како отпад на соодветен начин, согласно со законските прописи.
Движните ствари се наоѓаат во просториите во Кинотека на Македонија, на ул.Никола Русински, бр.1
и во депоата на Хавзипашините конаци во с.Бардовци, Скопје.
Право на учество на јавниот повик имаат сите домашни правни лица, кои поседуваат важечка
Дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад, издадена од надлежен орган.
Лицe за контакт во врска со јавниот повик: Деница Тодоровска, телефон за контакт: 070 365 682,
ектронска адреса: denicat@maccinema.com.
Подетални информации за движните ствари (листа на движни ствари), како и потребната документација во
врска со јавниот повик може да се подигне лично од просториите на Кинотеката на Македонија, ул.Никола
Русински бр.1, Скопје или електронски, преку следниот линк: https://kinoteka.mk/јавен-повик-за-избор-на-

правно-лице-кое/
Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад објавен на веб страната на
Кинотеката на Македонија.
Краен рок за доставување на пријавите за учество е 20.08.2021година до 15:00 часот.
Комисија за спроведување на постапка за изборна правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за
собирање и/или транспортирање, преработка,рециклирање и уништување на отпад
НУ Кинотека на Република Северна Македонија
Директор
Владимир Ангелов

ИНСТРУКЦИЈА ПО ЈАВЕН ПОВИК
За избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за вршење на дејност за собирање и/или
траспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад согласно со Одлуката за давање на
согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за
собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на Владата на
Република Северна Македонија („Службен Весник на Република Северна Македонија“бр.182 од 05.08.2021
година).
I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
НУ Кинотека на Република Северна Македонија има потреба од избор на правно лице кое врши
дејност или поседува дозвола за вршење на дејност за собирање и/или траспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад на движните ствари- електронска, електрична, информатичка опрема и
мебел, кои се дотраени, неупотребливи или технолошки застарени и истите не се користат од страна на
Кинотеката на Република Северна Македонија.
II. ОПИС НА ПРЕДМЕТОТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК
Предмет на јавниот повик се електронска, електрична и информатичка опрема и мебел кои се
дотраени, неупотребливи или технолошки застарени и истите не се користат од страна на Кинотеката на
Република Северна Македонија.
Движните ствари кои се предмет на јавниот повик детално се опишани во прилог на истиот, по вид на
предмети.
Избраното правно лице има обврска да изврши преземање на движните ствари, предмет на јавниот повик од
наведените локации и истите да ги транспортираат како соодветен тип на отпад на соодветен начин, и истите
да ги складираат или третираат во согласност со законските прописи.
III. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР
Критериум за избор на правно лице е времето за преземање на движните ствари предмет на јавниот повик,
без надомест.
Доколку повеќе правни лица понудат исто времетраење на преземање на движните ствари, предмет на
јавниот повик, во тој случај ќе се избере правното лице кое прво поднело пријава за учество во архивата на
Кинотеката на Македонија.
Доколку е пристигната само една пријава за учество од едно правно лице, Кинотеката на Македонија ќе
изврши избор на тоа правно лице.
IV. ПРАВО НА УЧЕСТВО
Право да поднесат пријава за учество имаат сите заинтересирани правни лица, регистрирани за вршење на
дејноста предмет на јавниот повик, односно кои вршат дејност или поседуваат дозвола за собирање и/или
транспортирање на отпад за собирање и/или траспортирање, преработка, рециклирање и уништување на
отпад.
Документи кои треба да се достават кон пријавата за учество се следниве:
1. Способност за вршење на дејност
Важечка дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на
отпад издадена од надлежен орган.
2. Техничка и професионална способност
Изјава дека располага со соодветни транспортни средства за извршување на предметот на јавниот
повик
Изјава дека за непречено извршување на услугата ќе има на располагање во секое време доволен
број на лица за извршување на услугата, предмет на јавниот повик и
Изјава дека по преземањето на електричната, електронската, информатичката опрема и мебел,
истите ќе бидат соодветно уништени и рециклирани во согласнос со законските прописи и нема да се
злоупотребат податоците од информатичка опрема.

Документите за способност за вршење на професионална дејност, како и техничка и професионална
способност, се приложуваат во оригинал, или во копија заверена од правното лице, со потпис на одговорното
лице, и со назнака „верно на оригиналот”.
Доколу избраното правно лице се откаже од склучување на договорот, во тој случај склучување на договор ќе
му биде понудено на наредното правно лице кое поднело пријава за учество и соодветна документација,
предвидена во јавниот повик.
V. ПРАШАЊА И ПОЈАСНУВАЊА
Подетални информации може да се добијат секој работен ден од 08:30 до 15:00 часот во Кинотеката на
Македонија, на ул.Никола Русински, бр.1, Скопје.
Лице за контакт во врска со јавниот повик е Деница Тодоровска, телефон 070 365 682 или на маил:
denicat@maccinema.com
VI. КРАЕН РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО
Краен рок за доставување на пријава за учество е 20.08.2021 година до 15:00 часот. Пријавите се
поднесуваат електронски на следнава електронска адреса: kinoteka@ukim.edu.mk или по пошта на следната
адреса: НУ Кинотека на Република Северна Македонија, ул.Никола Русински, бр.1, Скопје.
Пријавата која е поднесена по истекот на крајниот рок, се отфрла како задоцнета. Правното лице приложува
оригиналниот примерок на пријавата со документите кон неа во затворен коверт. Пријавите кои ќе бидат
поднесени преку електронска адреса треба да бидат потпишани од страна на одговорното лице на правното
лице, и истите заедно со потребната документација да бидат прикачени во скенирана форма.
Пример како треба да изгледа предната страна на затворениот коверт за правните лица кои ќе поднесуваат
пријава за учество на јавниот повик преку пошта или директно во архивата на Кинотека:
„Не отварај”

За јавен повик за избор на правно лице
кое врши дејност или поседува дозвола
за собирање и/или транспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад
НУ Кинотека на Република Северна Македонија
Ул.Никола Русински бр.1, Скопје

VII. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР
НУ Кинотека на Република Северна Македонија по истекот на 3 (три) дена од денот на донесувањето на
одлуката за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад и кое ќе изврши преземање на движните
ствари предмет на јавниот повик, ќе ги извести во писмена форма избраното правни лица. Истовремено
Кинотеката на Македонија ќе ги извести сите правни лица кои учествувале на јавниот повик за извршениот
избор.
Кинотеката на Македонија ќе склучи договор со едно правно лице кои поднеле пријава за учество за
преземање на движните ствари и кое ги исполнува условите наведени во јавниот повик.
VIII. ОБВРСКИ НА ИЗБРАНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ ПО СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Правното лице со кое Кинотеката на Македонија ќе склучи договор е должно да изврши преземање на
движните ствари предмет на јавниот повик од наведената локација и истите да ги гтранспортираат на
соодветен начин, согласно со законските прописи.
Кинотеката на Македонија и избраното правно лице се должни да извршат записничко примопредавање на
движните ствари предмет на јавниот повик.

НУ Кинотека на Република Северна Македонија
Директор
Владимир Ангелов

Прилог 1
Пријава за учество за локација/локации ----------------------------------------------(Правно лице, архивски број, датум и место)
Во врска со јавниот повик, објавен од страна на НУ Кинотека на Република Северна Македонија, за избор на
правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад, ја поднесуваме следната пријава за учество:
I.
1.

ОПШТИ ПОДАТОЦИ
Име на правното лице-----------------------------------------------------------------

2.

Контакт информации:
•

Адреса:--------------------------------------------------------------------------------

•

Телефон: -----------------------------------------------------------------------------

•

Факс: ----------------------------------------------------------------------------------

•

Е-пошта: ------------------------------------------------------------------------------

Лице за контакт: ------------------------------------------------------------------(лице кое ќе биде одговорно за реализација)
3.

Одговорно лице: -----------------------------------------------------------------------

4. Даночен број: --------------------------------------------------------------------------5. Матичен број: --------------------------------------------------------------------------Со поднесување на оваа пријава за учество, изјавувам дека рокот во кој ќе извршиме преземање на движните
ствари, предмет на јавниот повик, изнесува ---------------- денови.
Исто така, со поднесување на оваа пријава за учество, во целост ги прифаќаме условите предвидени во
јавниот повик, и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката.
Одговорно лице во правното лице
(име, презиме и потпис)
*Пријавата за учество ја потпишува одговорно лице во правното лице

Прилог 2

И З Ј А В А

Јас долупотпишаниот ----------------------------------------------------------------------------------, во својство на одговорно
лице на правното лице______________________, под целосна морална, материјална и кривична
одговорност, изјавувам дека за непречено извршување на услугата ќе има на располагање во секое време
доволен број на лица за извршување на услугата, предмет на јавниот повик, за избор на правно лице, кое
врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и
уништување на отпад.

Одговорно лице
-----------------------------------------*Изјавата ја потпишува одговорното лице

Прилог 3

И З Ј А В А

Јас долупотпишаниот ----------------------------------------------------------------------------------, во својство на одговорно
лице на правното лице______________________, под целосна морална, материјална и кривична
одговорност, изјавувам дека за непречено извршување на услугата ќе има на располагање во секое време
доволен број на лица за извршување на услугата, предмет на јавниот повик, за избор на правно лице, кое
врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и
уништување на отпад.
Одговорно лице
-----------------------------------------*Изјавата ја потпишува одговорното лице

Прилог 4

И З Ј А В А

Јас долупотпишаниот ----------------------------------------------------------------------------------, во својство на одговорно
лице, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека за непречено извршување
на услугата располагам со соодветни транспортни средства за извршување на услугата, предмет на јавниот
повик, за избор на правно лице, кое врши дејност или поседува дозвола
за собирање и/или
транспортирање,преработка, рециклирање и уништување на отпад.

Одговорно лице
------------------------------------------

*Изјавата ја потпишува одговорното лице

Прилог 5

И З Ј А В А

Јас долупотпишаниот ----------------------------------------------------------------------------------, во својство на одговорно
лице на правното лице__________________________________, под целосна морална, материјална и
кривична одговорност, изјавувам дека по преземањето на електричната, електронската, информатичката
опрема и мебел, истите ќе бидат соодветно уништени и рециклирани во согласност со законските прописи и
нема да се злоупотребат податоците од информатичката опрема.

Одговорно лице
------------------------------------------

*Изјавата ја потпишува одговорното лице

Табела

Вредност во
денари
Р. Бр.

Инв. бр.

Основни средства

состојба
0,00

1

00171

Мобилен телефон Т-18

неисправен

2

00028

ТВ приемник Сони/во музеј
ТВ колор телевизор
Нобел/Бардовци
Електрична маса за
премотување
ИБМ ПЦ 300 ГЛ, ИБМ 15
монитор (Бардовци)
Електронска маса (во Бардовци
има)
Телефон НОКИА 6300

неисправен

3

00084

4
5

00012
00234

6

00160

7

/

неисправен
Неупотреблива
неисправен

0,00
0,00
0,00
0,00

Неупотреблива

0,00

неупотреблив

0,00

8

00219

Телевизор Aiva TV-SE 1430 (402) - неупотребливи
3

0,00

9

00220

Неисправен

0,00

10

/

Неисправен

0,00

11

/

ПАНАСОНИК ДВД-РВ 31(во
лабораторија)
ЛЦД проектор САНЅО ПЛЦ ХЛ
20(во кино кабина)
Фотокопир НП 1550 КАНОН

Неисправен

0,00

12

/

Ласерски печатар Ласер џет 100

Неисправен

0,00

13

296

14

0,00

00002

Проектор БЕНОМП Б75 ЦРН
Неисправен
(видео бим)
Машина за пишување ОЛИМПИЈА Неупотреблива

15

00003

Машина за пишување ОЛИМПИЈА неупотреблива

0,00

16

00174

Калкулатор ОЛИМПИЈА-ЦПД 5212 Неиспревен

0,00

0,00

17

00226
0282

Машина за пишување Бисер

2
Неисправни

0,00

18

00186

Неисправна

0,00

19

/

Моторна косилица 534-ТП-Б ХМ
02280(во Бардовци
Шалтерски пулт-од приземје

20

00259

21

/

22

/

Клима уред Shogun
Компјутер Delux со монитор
Fujitsu
Компјутер Riversoft

0,00
Неупотреблив
Неисправен

0,00

Неисправен

0,00

Неисправен

0,00

23

00157

Лада караван 1300(во Бардовци

0,00

Ормари-зелени-фрлени на отпад

Неисправна
На делови
Неисправни

24

/

25

00082

Фрижидер мал-Горење

Неисправен

0,00

26

00142

Твсинтроникс

Неисправен

0,00

Фотокопир стар ксерокс

Неисправен

0,00

Компјутери/куќиште со монитор
3 (монитор 17 и 19 и P166)
Куќиште 2
Монитори - 12
Клуб фотељичетвртасти (црвени
од Ману)

Неисправни

0,00

Неисправни

0,00

6
Неисправни

0,00

Клуб фотељи (црвени плишани) на
вртење
Стари бели монитори
(samsung,philips)

11
неисправни
5
Неисправни

0,00

Куќишта од персонални компјутери 4
Неисправни
ТВ Quart голем
2
Неисправни

0,00

27

/

28

/

29

/

30

/

31

/

32

/

33
34

/
/

0,00

0,00

0,00

