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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 април 2020
година, донесе
УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИНТЕРВЕНТНА НАБАВКА НА
РЕСПИРАТОРНИ МАШИНИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите и постапката за интервентна
набавка на респираторни машини заради спроведување на мерките за справување со
Коронавирус - COVID-19 за време на траење на вонредната состојба.
Член 2
(1) Министерството за здравствo (во понатамошниот текст: Министерството) ќе
спроведе интервентна набавка на 200 респираторни машини.
(2) Респираторните машини предмет на интервентната набавка треба да се согласно
следнава спецификација:
Вентилаторна спецификација (минимум)
- Основни вентилациски модели VCV (IPPV), PCV, SIMV SIMV, BIPAP (BILEVEL),
SPONT (CPAP/PSV)
- Tidal volume 20-30000
- PEEP/CPAP 0-50цмH2O
- Psup 0-70cmH2O
- FiO2 21-100%
- O2 suction 100% ventilation
Insp. hold
Exp. Hold
Основен мониторинг (спецификација)
1. VTi, VTe, MV MV/spont
2. Фреквенција на дишење, спонтана фреквенција на дишење
3. Однос инспириум/експириум I:E
4. Ppeak, Pmean, Pplat, Pmin, PEEP
5. Резистенција
6. Комплијанса
7. Криви на вентилација P-T, F-T, V-T
Со компресор и без компресор.
Член 3
(1) Цената за набавка на респираторните машини да изнесува најмногу до 25.000 евра
во денарска противредност по среден курс на Народната банка на Република Северна
Македонија на денот на поднесување на понудата, без вклучен ДДВ и царински давачки.
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Член 4
(1) Министерството ќе објави јавен повик наредниот ден од денот на влегувањето во
сила на оваа уредба со законска сила на својата веб страница за интервентна набавка на
респираторни машини.
(2) Право на учество на јавниот повик ќе имаат сите економски оператори кои можат да
достават респираторни машини од производители кои ќе ги исполнат условите од
спецификацијата од членот 2 на оваа уредба со законска сила.
(3) Јавниот повик за набавка на респираторни машини ќе трае 72 часа од денот на
неговото објавување.
(4) Министерството формира Комисија од три члена од редот на вработените
административни државни службеници за оценка на пристигнатите понуди по објавениот
јавен повик.
(5) Предност при изборот им се дава на оние понудувачи кои најбрзо ќе достават
респираторни машини кои ја исполнуваат спецификацијата од членот 2 на оваа уредба со
законска сила.
(6) Најдоцна во рок од два дена од денот на завршувањето на јавниот повик,
Министерството ќе склучи договор за набавка на респираторни машини со
добавувачот/добавувачите кои ги исполнуваат условите од објавениот јавен повик.
(7) Со договор за набавка на респираторни машини ќе се уредат меѓусебните права и
обврски помеѓу Министерството и избраните економски оператори во однос на дневната
количина на набавката, квалитетот, времето и начинот на испораката, единечната цена,
роковите за испорака, роковите за исплата на договорената цена како и други прашања за
уредување на меѓусебните права и обврски.
Член 5
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2808/1
3 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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