
 

 

  БАРАЊЕ НА ПОНУДИ  

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА  

НАБАВКА НА ВОЗИЛО ЗА САНИТЕТСКИ ТРАНСПОРТ  

Проект: Развој на деловни услуги за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ, поддржан од 

Австриска Агенција за развој, Австриски Црвен крст, Црвен крст на Република Северна Македонија, 

Швајцарски Црвен крст  

Општа цел: Набавка и испорака на возило наменето за санитетски транспорт на подвижни 

корисници 

Рок на испорака: најдоцна 60 дена по изборот на соодветниот ентитет 

Краен рок на доставување на понуди: 7 дена од денот на објавата 

Начин на достава: Понудувачот ја доставува целосната понуда до komisijanabavki@redcross.org.mk  

со назив понуда за возило за санитетски транспорт на подвижни корисници  

Преглед на целите 

Во рамките на вториот столб од проектот ,,Развој на деловни услуги за интегрирана грижа и 

поддршка во ЦКРСМ’’, поддржан од Австриската агенција за развој, Австриски црвен крст, 

Швајцарски црвен крст и Црвениот крст на Република Македонија  претставува пилотирањето и 

понатамошен развој на сервисот за стари лица Итно копче.  

Како интегрален дел од сервисот, претставува воспоставувањето на санитетски транспорт и набавка 

на соодветни возила кои ќе се користат за превоз на корисниците, во ситуации кога не се работи за 

итен случај, а лицето поради неподвижност или ограничена подвижност не може да користи превоз 

со јавниот сообраќај. 

60 постари мажи и жени во Македонија ќе бидат избрани како корисници за новововедениот 

модел, со месечен надомест за користење на услугата за Итно копче во Република Северна 

Македонија.  

Итното копче ќе претставува 24/7 услуга, која корисниците од постарата популација ќе може да ја 

користат во своите домови, преку притискање на аларм уредот, предвиден да го носат на себе, 

секогаш кога ќе се најдат во состојба која што не е животозагрозувачка, но е доволно сериозна и 

има потреба од итност, прва помош и поддршка ( повреда, скршеници на екстремитети, случаен 

пад, крварење на рана, повреди при изгореници, итни медицински состојби, алергиски реакции и 

сл.), како и нивен соодветен ,брз и сигурен превоз до релевантните установи.  

Со зголемувањето на трендот на стареење на популацијата  во Република Северна Македонија, 

побарувачката за интегрирани услуги за нега и поддршка за постари жени и мажи во моментов е 

многу поголема од понудата. Црвениот крст на Република Северна Македонија (ЦКРСМ) е 

национално признат, професионално искусен снабдувач на здравствена и социјална помош на 

постари мажи и жени на кои им е потребна помош.  
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Проектот ,,Развој на деловни услуги за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ’’ го поддржува 

Црвениот крст и понатаму да нуди квалитетно обезбедување на услуги за интегрирана грижа и 

поддршка за постари жени и мажи преку развивање на сеопфатен деловен модел за одржлива 

услуга и испорака во рамките на нејзината организација, инспириран од австриските и швајцарските 

искуства за ефикасно работење на услугите за грижа на постарото население.  

 

1) СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛА  

• Заинтересираните ентитети- апликанти, потребно е да достават понуди со исполнување на 

согласно наведените технички спецификации во Анекс бр.1, со  нагласен начин на 

опремување на возилата, и тоа за: 

o Анекс бр.1 – санитетско возило ( за подвижни корисници) 

а) фабрички целосно опремено возило согласно наведената спецификација за 

санитетски транспорт, приложена во Aнекс бр. 1 од овој документ 

б) возило со дополнително опремување за санитетски транспорт од страна на 

понудувачот, согласно спецификација за санитетски транспорт, приложена во Aнекс 

бр. 1 од овој документ 

1) СООДВЕТНИТЕ ЕНТИТЕТИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ СЛЕДНИВЕ УСЛОВИ:  

• Да станува збор за компанија во Република Северна Македонија или друга земја во 
Европа  

• Да биде во можност да обезбеди фактура без данок на додадена вредност (ДДВ) според 
националните фискални правила  

• Да биде во можност да изврши испорака на  возилата за санитетски транспорт во 

Република Северна Македонија  

 

2) КАКО ДА СЕ АПЛИЦИРА: 

 

Заинтересираните ентитети- апликанти потребно е да ги достават следните документи: 

 

• Финансиска и техничка понуда за Анекс бр.1 со вклучени трошоци за нивна испорака, 

согласно горенаведените можни опции за нивно опремување   

• Професионално портфолио на компанијата  

• Уверение за регистрација од централниот регистар на компании  

•  Минимум 3 годишна гаранција за понудените возила или изминати 100.000 км 

3) НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:  

• Исплатата ќе биде извршена од страна на ЦКРСМ, најдоцна до 14 дена во целост по 

испораката во Црвениот крст на Република Северна Македонија.  



 

АНЕКС БР. 1 

 Возило за санитетски транспорт на подвижни корисници  

                                          

Технички спецификации за возилото: 

 

                                                 

Возило со 5 седишта 

Мотор дизел мин. ЕУ 5 стандард 

Работна зафатнина : мин. 1200 цм3    

Максимална силина:    мин.  66 Kw 

Должина на возилото:     мин 4700 мм 

Менувач: мануелен 

Серво управувач со висинско подесување 

Електрика на предни стакла 

Клима уред(греење и ладење) 

Централно заклучување и отклучување 

Лизгачки врати од лева страна и десна страна 

Резервно тркало со димензии исти како на возилото 

Систем на кочници со ABS  или еквивалентно 

Воздушно перниче за возач 

Обложен дел на простор за корисник со полиестерски панели за звучна и термичка, 
изолација, лесно за перење и дезинфекција  

Нелизгачки материјал на патос/под 

Полици за сместување на медицинска опрема 

Два приклучока за апарати до 12V 

Звучна и светлосна сигнализација мин 100 W 

Вграден  турбовентилатор на кров 

ПП апарат С-6 

Графичко одбележување на возилото и  налепници за висока видливост за возилото 

(надворешно) 

Гаранција на возилото со минимум 3(три) години или изминати 100.000 км 

Уред за предупредување за јаглероден моноксид (СО) 

Апарат за дезинфекција на раце - опција 

Систем за навигација со полнач за навигација  


