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Бр.05-450/5 
Скопје, 06.10.2015 

 
Предмет: Покана за поднесување понуда 
 
 

Почитувани, 

 
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 
3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба 
од набавка на Електро енергетски материјали за потребите на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ 
Скопје согласно описот, техничките карактеристики и количини дадени во 
спецификацијата која што оди во продолжение на оваа Покана. 
За таа цел ќе биде склучен договор за набавка на стоки согласно понудената 
спецификација и доставената понуда.  
 

Контактор 

Тип: AF 96 – 30 – 11 – 13 
45 kw, 96A (AC3); 100    ̴250V AC/DC 
1NC + 1 NO; - 40  ̴ +700C 

Помошен контакт Тип: CAL4 – 11 (1NC + 1NO) 

Контактор 

Тип: AF 140 – 30 – 11B – 13 
75 kw, 140A (AC3); 100   ̴ 250V AC/DC 
1NC + 1 NO; - 40  ̴ +700C 

Помошен контакт Тип: CAL19 – 11 (1NC + 1NO) 

Софт стартер 
Тип: PSE 85 – 600 – 70 
45 kw, 85A 

Софт стартер 
Тип: PSE 142 – 600 - 70 
75 kw, 143A  

 

За докажување на личната состојба, способноста за вршење на професионална дејност 
и/или техничката способност, заедно со понудата Ве молиме да ни доставите: 

-  документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или 
правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на Договорот, 
-   минимум 2 (две) потврди за квалитетно и навремено извршување на предметот на 
Договорот од претходниот став 
-    сертификати за пропишаниот квалитет на стоките предмет на набавката,  
- опис и фотографии на производите кои се предмет на испорака, а чија веродостојност  
понудувачот е должен да ја потврди доколку тоа се побара 
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Евалуацијата на понудите и изборот на најповолен понудувач ќе се изврши 
согласно критериумот економски најповолна понуда (цена и квалитет).  

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда  најдоцна до 13.10.2015 година во 
14:00 часот (по локално време) по пошта на горенаведената адреса или лично со 
поднесување во архивата на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје. 

Однапред Ви благодариме на соработката. 

Лице за контакт: Бојан Петковски, тел. 02 3149 129;  076 363 516 

Со почит, 

 

         ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје 

             Комисија за набавки 
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