
 

 
ДПТУ “Боров Дол” ДООЕЛ Радовиш 

ул. „Cвети Спасо Радовишки” бр.1, 2420 Радовиш 
contact@borovdol.mk 

+389 (034) 356 117 
 

 

ДПТУ “БОРОВ ДОЛ” ДООЕЛ 
Ул.Свети Спасо Радовишки бр.1 
2420 Радовиш 
Република Северна Македонија 
 

 

ПРЕДМЕТ: ТЕНДЕР ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ЗА ПРЕВОЗ НА ВРАБОТЕНИ ВО  
ДПТУ “БОРОВ ДОЛ” ДООЕЛ – РАДОВИШ 
 
 

     ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ од Радовиш, има потреба од превозник што ќе врши превоз на 
работници вработени во компанијата.  
     Превозниците што сакаат да учествуват на овој тендер, да достават официјални понуди до ДПТУ 
Боров Дол за да биде изберена најдобрата понуда. 
     Сите заинтересирани страни што ќе достават понуда за превоз на на вработени во ДПТУ Боров 
Дол, треба да бидат запознаени со следните услови и критериуми 
 
1. Вид на услуга 
- Превоз на работници вработени во ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ  Радовиш 
 
2. Основните цели на овој предмет се: 
- Обезбедување на редовен превоз на 250 вработени кои живеат во Општина Радовиш до ДПТУ 
Боров Дол ДООЕЛ  
- Во една смена ќе се возат 50-60 вработени од Општина Радовиш 
- Превозот ќе биде во 4 (четири) смени во работните денови од понеделник до петок и во 3 (три) 
смени во саботите, неделите и државните празници. 
 
3. Очекуван резултат 
- До 27.12.2022 год. треба да се изврши избор на најдобра понуда за превоз на работници 
вработени во ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ  Радовиш, во која ќе биде дадена цена за превоз на една 
извозена смена. 
 
4. Задачи на превозникот 
- Да врши секојдневен превоз на работници 
- Да ги одржуват превозните средства  во исправна состојба 
За навремено и секојдневно извршување на овие задача неопходно е превозникот да има 2 (две) 
превозни средства, едно како главно и второ за замена, доколку главното не е во исправна состојба. 
Исто така превозникот треба да има и 2 (два) возачи, за во секое време да има возач за замена. 
 



 
5. Релации и места на поаѓање  
-Релации и место на поаѓање: Општина Радовиш – локација на концесија на ДПТУ Боров Дол 
 
ПРИЛОГ 1: МЕСТА НА ПОАЃАЊЕ И ВРЕМЕНСКИ ИНТЕРВАЛИ НА ПОАЃАЊЕ И ВРАЌАЊЕ ВО РЕДОВНИ 
РАБОТНИ ДЕНОВИ (ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТОК) – 4 СМЕНИ 

-Носење на работници 1 (прва) смена, Општина Радовиш – Рудник  Боров Дол 

Време на 
поаѓање 

Место на поаѓање – Општина Радовиш 

05:10 часот Бучимски бараки 

05:12 часот Постројка спрема градинка “Цветови” 

05:15 часот Постројка кај мост “Гошо Панде” 

05:18 часот Постројка кај О.У Никола Карев 

05:23 часот Постројка на булевар “Александар Македонски” 

05:26 часот Монопол 

05:35 часот Населба “Дамјан” 

05:45 часот Пристигнува на локација на концесија на ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ 

 

-Враќање на работници од 3 (трета) смена,Рудник  Боров Дол – Општина Радовиш и носење на 
работници од смена режија, Општина Радовиш – Рудник Боров Дол 

Време на 
поаѓање 

Локација на поаѓање - Локација на концесија на ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ 

06:15 часот Локација на концесија на ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ 

06:30 часот Монопол 

06:35 часот Постројка на булевар “Александар Македонски” 

06:37 часот Постројка спрема градинка “Цветови” 

06:40 часот Бучимски бараки 

06:45 часот Постројка кај мост “Гошо Панде” 

06:47 часот Постројка кај О.У Никола Карев 

06:53 часот Постројка на булевар “Александар Македонски” 

06:55 часот Монопол 

07:05 часот Населба “Дамјан” 

07:15 часот Пристигнува на локација на концесија на ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ 

 

-Носење на работници од 2 (втора) смена, Општина Радовиш – Рудник Боров Дол и враќање на 
работници од 1 (прва) смена, Рудник Боров Дол – Општина Радовиш 



 
Време на 
поаѓање 

Локација на поаѓање - Општина Радовиш 

13:10 часот Бучимски бараки 

13:12 часот Постројка спрема градинка “Цветови” 

13:15 часот Постројка кај мост “Гошо Панде” 

13:17 часот Постројка кај О.У Никола Карев 

13:23 часот Постројка на булевар “Александар Македонски” 

13:26 часот Монопол 

13:35 часот Населба “Дамјан” 

13:45 часот Пристигнува на локација на концесија на ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ 

14:15 часот Поаѓа од локација на концесија на ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ 

14:30 часот Монопол 

14:35 часот Постројка на булевар “Александар Македонски” 

14:37 часот Постројка спрема градинка “Цветови” 

14:40 часот Бучимски бараки 

14:45 часот Постројка кај мост “Гошо Панде” 

14:47 часот Постројка кај О.У Никола Карев 

 

-Враќање на работници од смена режија, Рудник Боров Дол – Општина Радовиш  

Време на 
поаѓање 

Локација на поаѓање - Локација на концесија на ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ 

15:45 часот Локација на концесија на ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ 

16:00 часот Монопол 

16:05 часот Постројка на булевар “Александар Македонски” 

16:07 часот Постројка спрема градинка “Цветови” 

16:10 часот Бучимски бараки 

16:15 часот Постројка кај мост “Гошо Панде” 

16:18 часот Постројка кај О.У Никола Карев 

 

-Носење на работници од 3 (трета) смена, Општина Радовиш – Рудник Боров Дол и враќање на 
работници од 2 (втора) смена, Рудник Боров Дол – Општина Радовиш 

Време на 
поаѓање 

Локација на поаѓање – Општина Радовиш 



 
21:10 часот Бучимски бараки 

21:12 часот Постројка спрема градинка “Цветови” 

21:15 часот Постројка кај мост “Гошо Панде” 

21:17 часот Постројка кај О.У Никола Карев 

21:23 часот Постројка на булевар “Александар Македонски” 

21:26 часот Монопол 

21:35 часот Населба “Дамјан” 

21:45 часот Локација на концесија на ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ 

22:15 часот Локација на поаѓање - Локација на концесија на ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ 

22:30 часот Монопол 

22:35 часот Постројка на булевар “Александар Македонски” 

22:37 часот Постројка спрема градинка “Цветови” 

22:40 часот Бучимски бараки 

22:45 часот Постројка кај мост “Гошо Панде” 

22:50 часот Постројка кај О.У Никола Карев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОГ 2: МЕСТА НА ПОАЃАЊЕ И ВРЕМЕНСКИ ИНТЕРВАЛИ  НА ПОАЃАЊЕ И ВРАЌАЊЕ ВО 
НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ (САБОТА-НЕДЕЛА И ДРЖАВНИ ИЛИ ВЕРСКИ ПРАЗНИЦИ) – 3 СМЕНИ 

-Носење на работници 1 (прва) смена, Општина Радовиш – Рудник Боров Дол 

Време на 
поаѓање 

Локација на поаѓање – Општина Радовиш 

05:10 часот Бучимски бараки 
05:12 часот Постројка спрема градинка “Цветови” 
05:15 часот Постројка кај мост “Гошо Панде” 
05:18 часот Постројка кај О.У Никола Карев 
05:23 часот Постројка на булевар “Александар Македонски” 
05:26 часот Монопол 
05:35 часот Населба “Дамјан” 
05:45 часот Локација на концесија на ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ 

 

-Враќање на работници од 3 (трета) смена, Рудник Боров Дол – Општина Радовиш  

Време на 
поаѓање 

Локација на поаѓање - Локација на концесија на ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ 

06:15 часот Локација на концесија на ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ 
06:30 часот Монопол 
06:35 часот Постројка на булевар “Александар Македонски” 
06:37 часот Постројка спрема градинка “Цветови” 
06:40 часот Бучимски бараки 
06:45 часот Постројка кај мост “Гошо Панде” 
06:47 часот Постројка кај О.У Никола Карев 

 

-Носење на работници од 2 (втора) смена, Општина Радовиш – Рудник Боров Дол и враќање на 
работници од 1 (прва) смена, Рудник Боров Дол – Општина Радовиш 

Време на 
поаѓање 

Локација на поаѓање – Општина Радовиш 

13:10 часот Бучимски бараки 
13:12 часот Постројка спрема градинка “Цветови” 
13:15 часот Постројка кај мост “Гошо Панде” 
13:17 часот Постројка кај О.У Никола Карев 
13:23 часот Постројка на булевар “Александар Македонски” 
13:26 часот Монопол 
13:35 часот Населба “Дамјан” 
13:45 часот Локација на концесија на ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ 
14:15 часот Локација на поаѓање - Локација на концесија на ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ 
14:30 часот Монопол 
14:35 часот Постројка на булевар “Александар Македонски” 
14:37 часот Постројка спрема градинка “Цветови” 
14:40 часот Бучимски бараки 
14:45 часот Постројка кај мост “Гошо Панде” 
14:47 часот Постројка кај О.У Никола Карев 

 

-Носење на работници од 3 (трета) смена, Општина Радовиш – Рудник Боров Дол и враќање на 
работници од 2 (втора) смена, Рудник Боров Дол – Општина Радовиш 



 
Време на 
поаѓање 

Локација на поаѓање – Општина Радовиш 

21:10 часот Бучимски бараки 
21:12 часот Постројка спрема градинка “Цветови” 
21:15 часот Постројка кај мост “Гошо Панде” 
21:17 часот Постројка кај О.У Никола Карев 
21:23 часот Постројка на булевар “Александар Македонски” 
21:26 часот Монопол 
21:35 часот Населба “Дамјан” 
21:45 часот Локација на концесија на ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ 
22:15 часот Локација на поаѓање - Локација на концесија на ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ 
22:30 часот Монопол 
22:35 часот Постројка на булевар “Александар Македонски” 
22:37 часот Постројка спрема градинка “Цветови” 
22:40 часот Бучимски бараки 
22:45 часот Постројка кај мост “Гошо Панде” 
22:50 часот Постројка кај О.У Никола Карев 

 
 
6. Општи барања кои треба да ги исполнува превозникот 
- Дозволи и лиценци кои треба да ги поседува превозникот 
     - Превозникот мора да поседува соодветна лиценца за превоз на патници издадена од 
Министерството за транспорт и врски на РСМ во текот на важење на договорот. 
     - Превозните средства треба да имаат Извод од лиценца, издадена од Министерството за 
транспорт и врски на РСМ. 
- Исправност на опремата 
     - Превозните средства треба да бидат во исправна состојба, со поминат технички преглед и 
важечка сообраќајна дозвола. 
     - Превозните средства треба да имаат валиден документ за техничка исправност 
     - Превозните средства треба да бидат со ЕУРО 4 или ЕУРО 5 стандард 
- Услови на испорака 
     - Испораката на услуги се врши во смени 7 (седум) дена во неделата. 
- Барања за доверливост 
     - Изјава за доверливост на податоци 
- Лица за контакт 
     - За тековни прашања поврзани со работењето и превозот на вработените, 
е-маил: bpocev@borovdol.mk 
     - За комерцијални прашања поврзани со работењето,  
е-маил: kdimitrov@borovdol.mk 
- Други услови кои треба да ги исполнува превозникот 
     - Превозните средства да се одржуват и чистат 2-3 пати неделно 
     - После секое поаѓање треба да се врши дезинфекција 
     - Превоните средсва треба да поседуваат квалитетен систем на греење и ладење 
 
7. Рок на склучување на договорот 
- Договорот ќе биде склучен на 6 (шест) месеци 
 
8. Начин на плаќање 
- Фактурирањето ќе се врши месечно. Добавувачот е должен да достави фактура, заедно со 
Записник за извозените смени во месецот, во рок од 7 дена од денот на завршување на месецот. 
- Плаќањето ќе се врши во рок од 30 дена од денот на издавање на фактурата. 



 
 
9. Контрола на квалитет на услуги 
-Квалитетот на превоз ќе подлежи на периодична контрола преку: 
     - Анкетирање на вработените што го користат превозот 
     - Непосредна контрола на документација 
     - Непосредна контрола на превозните средства 
 
10. Отчет за извршените услуги 
     - За секој изминат месец превозникот изготвува Записник за број на вработени кои се 
превезени во секоја смена и број на превезени смени во месецот 
     - За секое продолжување на лиценца или извештај за технички преглед се доставува копија која 
се внесува во регистар за документи 
 
11. Дополнителни прилози што треба да бидат доставени од страна на превозникот 
     - Тековна состојба не постара од 6 месеци 
     - Список на возила со кој ќе се врши превозот 
     - Список на возачи 
     - Лиценци 
     - Сообраќајни дозволи 
 
 
 
 
 
         21.12.2022 год.                                                                                        ДПТУ “БОРОВ ДОЛ” ДООЕЛ 
          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


