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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  Услуги од Авторска 
агенција, посредување и ангажирање на автори, консултанти и слично, за 
период од 1 (една) година и тоа:  
 
-  изработка на авторски договори;  
- �изработка на договори за дело;  
-  фактури за наплата на авторски хонорари;  
-  исплата на авторски хонорари;  
-  други услуги од авторска агенција.  
 
Услугите од Авторска агенција за посредување и ангажирање на автори, 
консултант и  слично агенцијата ќе ги дава во неодреден број, бидејќи ЕЛЕМ 
ТУРС ДООЕЛ Скопје однапред не може да ја предвиди и утврди потребата од 
оваа услуга. 
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, 
- листа на извршени услуги на понудувачите (референтна листа) во последните 
три години,  
-  образовни и професионални квалификации на Агенцијата и на стручниот 
кадар,  

Евалуацијата на понудите и изборот на најповолен понудувач ќе се 
изврши согласно критериумот Најниска цена, изразена како % (процент) на 
висина на провизија. 

Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на 
агенцијата и да биде искажана без персоналниот данок на 
авторскиот/консултантски хонорар и данокот на додадена вредност на 
провизијата. Понудената цена треба да се однесува само на износот на 
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понудениот процент на провизија од износот на нето авторскиот/ консултантски 
хонорар. 

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда  најдоцна до 10.09.2014 
година, најдоцна до 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, 02 3149-129 

 

Со почит, 
 

ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје 

    Комисија за набавки 

 

 


