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Бр.05-429/2 
Скопје, 17.09.2015 

 
 
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 услуги за Дислокација, усидрување и прицврстување на понтонско 
пристаниште на плажа во Подружница Стар Дојран во Дојран. 
 
За таа цел ќе биде склучен договор за набавка на услуги согласно понудената 
спецификација и доставената понуда. Ве молиме да ни доставите понуда со соодветно 
решение.  
 

Br. POZICII NA RABOTA 
Ed. 

Merka 
Koli~ina Cena Vkupno 

1 2 3 4 5 6 

1 
Izrabotka na betonska sidra od 2.000 kgr 
so transport i monta`a 

br 
4,00     

2 
Nabavka, kroewe i vrzuvawe na armatura 
i kuki F22 

kgr 300,00   
  

3 
Nabavka i monta`a na elemeneti za 
sidrewe (80 m konop 4 komada ~eli~ni 
plo~i i 4 komada zabi 26 mm) 

par 1,00   

  

4 
Transport na pontonsko pristani{te do 
mesto na monta`a (vle~ewe so ~amec) 

br 1,00   
  

5 
Izrabotka i monta`a na most so drveni 
talpi od bregot do pontonskoto 
pristani{te s=4.0 i  =50sm 

br 1,00     

            

 

За докажување на способноста за вршење на професионална дејност, Ве молиме 
да ни доставите документ за регистрирана дејност и изјава за сериозност на понудата, 
која оди во прилог на оваа Покана. 

Евалуацијата на понудите и изборот на најповолен понудувач ќе се изврши 
согласно критериумот економски најповолна понуда (цена и квалитет).  
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Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда  најдоцна до 25.09.2015 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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