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Вовед
Eлектронски систем за огласи и набавки за компании е иновативно решение кое
овозможува целосен менаџмент на компаниските набавки. На една платформа ќе се овозможи
едноставна комуникација меѓу набавувачите и понудувачите со цел ефикасно и оптимално
исполнување на секојдневните потреби за различни типови на набавки.
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Модерен електронски систем со уникатен дизајн кој овозможува едноставна регистрација,
менаџмент на компании кои се вклучуваат во процесот на набавки како и јасен преглед на
набавките и нивно менаџирање.
Во продолжение е презентиран системот во целина со подетални објаснувања на сите
функционалности и интерфејси кои ќе помогнат во процесот на учење на можностите.

Пристап на системот
За да може да се користат функционалностите на системот треба да се пристапи на
https://enabavki.mk/ . На насловната страна се прикажуваат основните податоци за системот и
кратко упатство за чекорите кои треба да се преземат за успешно да се користи платформата.
Детални инструкции за користењето на системот се дадени во Корисничкото упатство кое може
да се преземе од насловната страна.

Слика 1 Енабавки насловна страна

Регистрација на купувач (огласувач)
Регистрација и најава на корисник на системот
За да се најавите на системот, потребно е да имате Ваш профил. Доколку немате профил ќе биде
потребно да го поминете процесот на регистрација, со избор на соодветната опција од менито
(Регистрација на огласувач).

Слика 2 Опции за најавa и регистрација во менито на системот
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Регистрација на системот
По клик на линкот за регистрација се отвора форма за регистрација во која треба да се пополнат
податоците за компанијата соодветно.

Слика 3 Форма за регистрација на профил

По регистрација на профилот, истата ќе биде пратена на одобрување кај администратор на
системот за набавки, а вас ќе ви биде пратена порака за успешна апликација.

Слика 4 Известување за успешна апликација

Откако ќе биде одобрена регистрацијата, ќе биде пратен линк за најава на емаил адресата на
која е регистриран профилот. Линкот е достапен 24 часа и доколку не се најавите во наведениот
рок, ќе мора повторно да се регистрирате.
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Најава на системот
По успешно креирање на профил може да се најавите на формата за најава со емаил и лозинка
кои се испратени на Вашата емаил адреса.

Слика 5 Емаил за активација

Слика 6 Страна за најава на системот

Заборавена лозинка
Доколку корисникот ја заборавил лозинката, може да кликне на линкот “Ја заборавивте
лозинката?” по што ќе биде потребно да ја внесете емаил адресата од корисничкиот профил.
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Слика 7 Промана на заборавена лозинка

Профил на огласувачи (купувачи)
Улоги за огласувачи (купувачи)
Во рамки на огласувач (купувач) се разликуваат две улоги:
•
•

Администратор
Комисија

И двата корисници ги пристапуваат модулите и функционалностите од документот само што
администраторот има пристап до сите активни огласи кои се објавени во рамки на огласувачот.
Комисијата има пристап до сите активни огласи за кои е избрана како член.
Доколку нема активни огласи, соодветно според улогата со која корисникот е најавен на
системот, се прикажуваат информации за искористеноста на системот.
По успешно креирање на профил, корисникот може да се најави на системот.
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Слика 8 Профил на купувач

Мој профил
Секој корисник може да ги промени своите податоци во делот Мој профил. Податоците се
снимаат на акцијата Промени.

Слика 9 Промена на податоци - Мој профил

Огласи
Објавени огласи
Во менито огласи се овозможува приказ на сите креирани и објавени огласи во рамки на
компанијата.

Слика 10 Објавени огласи

Пребарувањето на огласите е овозможено преку полиња за пребарување: Број на оглас и
Наслов на набавка.
Додај оглас
Креирањето на оглас започнува со клик на копчето Додај оглас по што треба да се внесат
податоците за набавката на страната со детали. Дефинирањето на огласот започнува со
пополннување на основните податоци за набавката:
•
•

Наслов на набавка (се внесува дескриптивен опис на предметот на набавката)
Број на оглас (системот нуди предефирниран број кој може да се промени)
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•

•
•

Тип на оглас (се избира од двата типови на оглас)
o Јавна набавка – Во набавката може да учествуваат сите регистирани понудувачи
на системот
o Приватна набавка – Во набавката може да учествуваат само поканетите
понудувачи
Тип на набавка (Се избира еден или повеќе типови: Стоки, Работи, Услуги)
Изберете категорија ( Се избира минимум една категорија на набавка)

Слика 11 Основни информации за Оглас

•
•
•
•

•
•

•

Проценета вредност (Се внесува проценета вредност без ДДВ)
Износ на ДДВ (Се избира од листата вредности 0,5,18,0/5/18)
Проценете вредност + ДДВ (Системот ја пресметува вкупната вредност)
Дали ќе се прикажува проценета вредност јавно (Оваа опција се користи за да се
дефинира дали проценетата вредност ќе биде јавно достапна за учесниците во
набавката)
Лице за контакт (Може да се избере од листата регистрирани корисници во рамки на
огласувачот)
Критериум за понуда
o Најниска цена – Критериум за избор на најповолен понудувач ќе биде цена
o Економски најповолна понуда - Критериум за избор на најповолен понудувач
ќе бидат и други параметри кои ќе се дефинираат при објава на огласот
Документациј за поднесување понуда ( Се избираат документите кои понудувачот ќе
треба да ги достави во прилог на понудата)
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Слика 12 Податоци за проценета вредност, кротериум и документација

•
•
•
•

Дали за огласот ќе се одржи електронска аукција ( Се избира дали за набавката ќе се
спроведува е-аукција)
Избери членови на комисија (Се избира од листата корисници во рамки на огласувачот
кои имаат улога комисија)
Документи за огласот (Се прикачува детална спецификација за набавката која ќе може
да ја прегледаат сите учесници во набавката)
Краен рок ( Се дефинира рокот за поднесување понуди за набавката

Слика 13 Податоци за документација и рокови

Измени оглас
По објвата на оглас, до истек на крајниот рок истиот може да се измени:
11
Eлектронски систем за огласи и набавки за компании – Корисничко упатсво

•
•
•
•

Промена на понудувачи
Прикачување нова документација
Промена на членови на комисија
Промена на краен рок

Понудувачи
Модулот понудувачи овозможува преглед на сите регистрирани понудувачи на системот.
Податоците може да се пребаруваат по назив на понудувач или по главна дејност.

Слика 14 Тебела со регистрирани понудувачи

По пристапување на деталите на еден понудувач може да се проверат сите податоци од
неговиот профил групирани во 4 групи:
•
•
•
•

Основни податоци на компанијата
Финансиски информации
Моментална состојба
Искуство и референци

Слика 15 Профил со детали за понудувач
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Покани понудувачи
Модулот покани понудувачи ви овозможува да поканите компании да се регистрираат на
системот за да можат да ги користат услугите на истиот.
Истовремено може да се поканат повеќе понудувачи со внес на емаил адреса и избор на јазик
на кој ќе им биде пратен емаил со покана за регистрација на системот. Со клик на Додади, се
додаваат понудувачите во листата за покани, а со клик на копчето Покани понудувачи им се
праќа емаил соодветно на секој.

Слика 16 Покани понудувачи

Прашања и одговори
За секој објавен оглас, до завршување на крајниот рок потенцијалните понудувачи ќе може да
поставуваат прашања, а од друга страна огласувачот може да достави одговор на истите.

Слика 17 Поставени прашања и одговори

По пристапување до страната за детали за прашањето, огласувачот ќе може да го прикачи
одговорот со прикачување на документ.
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Слика 18 Одговор за поставено прашање

Емаил сандаче
Секој корисник има емаил сандаче во кое ќе може да ги прегледа пораките кои се испратени до
него. Огласувачот прима емаил за секое поставено прашање за одреден оглас. По одговор на
поставени прашања, понудувачот прима емаил известување. Исто така се испраќаат и емаил
пораки до понудувачите по објава или измена на оглас, во зависност дали набавката е јавна или
приватна.

Слика 19 Емаил сандаче

Слика 20 Содржина на порака

Евалуација
Со кликнување на копчето Евалуација, менито се проширува со модулите Техничка евалуација
и Финансиска евалуација
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Техничка евалуација
Во овој модул се прикажуваат сите огласи кои се во статус:
•
•
•
•

Техничката евалуација може да започне
Техничката евалуација е во тек
Техничката евалуација е завршена
Завршена постапка

Слика 21 Табела со сите постапки кои се во фаза на техничка евалуација

Со започнување на техничката евалуација на еден оглас, се прикажуваат сите понудувачи кои
поднеле понуда за истиот.
Доколку за постапката нема понудувачи кои поднеле понуда, се прикажува информација за
тоа и постапката може да се заврши со клик на копче Заврши постапка.
Во спротивно, се добива преглед на поднесените понуди за постапката.

Слика 22 Детали за постапка во фаза на техничка евалуација

За преглед на повеќе детали на понудата, како и за нејзино прифаќање / отфрлање, потребно
е да се кликне на самата понуда.
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Слика 23 Детали на понудата во техничка евалуација

Од десната страна се прикажуваат податоците за понудувачот, а од левата страна податоците
за понудата и копчињата Прифати понуда / Отфрли понуда. Во долниот дел на страната се
наоѓаат сите задолжителни документи кои понудувачот ги прикачил при поднесување на
понудата. Дополнително, во табот Појаснување и дополнување на поднесени документи,
може да се постави прашање до понудувачот. При одговор на тоа прашање од страна на
понудувачот, се добива емаил нотификација за одговорено прашање во техничка евалуација.
Со цел да се прифати понудата, потребно е сите документи да бидат валидни. За отфрлање на
понудата потребно е да се наведе причината за нејзино отфрлање.

Слика 174 Отфрлање на понудата

Откако ќе се донесе одлука за секоја поднесена понуда, техничката евалуација на постапката
може да се заврши. По завршувањето на техничката евалуација овозможено е генерирање на
извештај за техничка евалуација и прикачување на документи од овој тип. Генерираниот
извештај содржи информации за објавениот оглас и статус на понудите кои биле предмет на
техничка евалуација.
Финансиска евалуација
Во овој модул се прикажуваат сите огласи кои се во статус:
•

Финансиската евалуација може да започне
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•
•
•

Финансиската евалуација е во тек
Финансиската евалуација е завршена
Завршена постапка

Слика 25 Табела со сите постапки кои се во фаза на финансиска евалуација

Со започнување на финансиската евалуација на еден оглас, се прикажуваат сите понуди кои се
предмет на финансиска евалуација и сите понуди кои се одбиени во техничката евалуација.
Доколку нема прифатливи понуди од техничката евалуација, тогаш се прикажува соодветно
информација и постапката може да се заврши со клик на Заврши постапка.

Слика 26 Детали за постапка во фаза на финансиска евалуација

За преглед на повеќе детали на понудата, како и за нејзино прифаќање / отфрлање, потребно
е да се кликне на самата понуда.
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Слика 187 Детали на понудата во техничка евалуација

За прифаќање / отфрлање на понудата важат истите правила како и кај техничката евалуација,
односно за прифаќање на понудата потребно е да бидат валидни сите документи, а за
отфрлање на понудата потребно е да се наведе причината за нејзиното отфрлање.
Дополнително, во табот Појаснување и дополнување на поднесени документи, може да се
постави прашање до понудувачот. При одговор на тоа прашање од страна на понудувачот, се
добива емаил нотификација за одговорено прашање во финансиска евалуација.

Слика 19 Ранг листа на прифатени понудувачи

Откако ќе се донесат одлуки за сите понуди, постапката може да се доведе до статус
финансиската евалуација е завршена по што се овозможува прикачување и генерирање на
извештај за финансиска евалуација. Во документот кој се генерира, се прикажуваат податоци
18
Eлектронски систем за огласи и набавки за компании – Корисничко упатсво

за огласот како и статусот на понудите од извршената евалуација и рангирање на понудувачите
по евалуацијата.
По завршување на финансиската евалуација, кај страната детали за постапка во фаза на
финансиска евалуација, се прикажува и ранг листа на прифатени понудувачи.
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