
 
 
 
 

Проектот е финансиран 
од Европската Унија 

 
ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ 

ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 
 

 
 

 

 

АНЕКС 4: ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И КРИТЕРИУМИ 

 

Лот број: 3.1 - Набавка на преносни компјутери (лаптопи) 

Референтен број на проектот: IPA/2020/420-934 

Наслов на проектот: Поддршка на слободата на изразување во медиумите во Северна 
Македонија 

Финансиран од: Европската Унија 
 

 

 

Предмет на оценување за: Набавка на преносни компјутери (лаптопи) 

Евалуација на техничкиот капацитет на понудените продукти 
и понудувачот (Вкупно  бодови) 

/ 65 

Технички и хардверски карактеристики на лаптопите: /50 

 Технички и хардверски карактеристики на понудените преносни 
компјутери (лаптопи) 

/30 

 Гарантен рок за набавените лаптопи /10 

 Софтверски карактеристики (оперативен систем) / 5 

 Време на испорака и пост-продажен сервис и техничка помош / 5 

Портфолио и квалификации на компанијата /15 

 Портфолио на правното лице, (тип на брендови/фирми на лаптопи 
кои ги набавува и продава понудувачот, овластен увозник и слично); 

/5 

 Референтна листа на спроведени набавки за преносни компјутери 
(лаптопи), за сличен тип на клиенти како барателот на оваа набавка; 

/5 

 Препораки од претходни клиенти за сличен вид и обем на набавка - 
(опционално); 

/5 

  

 Максималниот број на поени што може да се добијат при проценката на 
техничкиот капацитет на продуктите и понудувачот е 65 бодови.



 
Проектот е финансиран од Европската Унија 

 

Евалуација на финансиската понуда - цени (Вкупно бодови): / 35 

Цена за наведените продукти истакнати во Финансиската 
понуда (Анекс 3) 

/35 

 

 

 Максималниот број поени што може да се добијат при проценката на 
финансиската понуда на понудувачот е 35 поени. 
 

 Понудувачот со највисок резултат, во кој што збирниот број на бодови, 
сумирани од поените од евалуацијата на техничкиот капацитет и 
финансиската понуда (цени), е најголем, се избира како најповолен 
понудувач. 

 
 Барателот на набавката, во случај на понудени повеќе различни типови на 

лаптопи од еден понудувач, го задржува правото да селектира кој/или кои 
понуден/и лаптоп/и ќе ги земе во предвид при оценување на понудата, во 
согласност со потребите и предвидениот буџет.  

 

 

Критериуми за избор и доделување на тендерот 

 

Критериумите за доделување на ангажманот се врз принципот „најдобра вредност за 
парите“, односно (best value for money). 

Најдобрата вредност за парите се утврдува со оценка на техничкиот капацитет на 
понудените продукти и понудувачот наспроти цената, по принципот 65/35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анекс бр. 4  


