
 
   
Предмет:  ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА 
 

Почитувани, 
 ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за 
контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, 
има потреба од набавка на риба и морски плодови  , согласно спецификацијата на 
планираната набавка на риба и морски плодови  во 2016 година која оди во прилог на 
оваа  покана.  

За таа цел ќе биде склучен рамковен договор за набавка на производи согласно  
спецификацијата која е составен дел на понудата со утврдени максимални  количини 
на производите, а кои не се обврзувачки за нарачателот.  

Набавката ќе се врши сукцесивно према потребите на купувачот. 
Доставата на набавката е на локациите наведени во спецификацијата или во 

Договорот со набавувачот. 
  
Облик и содржина на понудата: 
 
1. Понудата се изработува во писмен облик и како учесници на ова барање можат да се 
јават сите добавувачи на ваков тип на производи. 
2. Понудувачот  во својата  Понуда да нагласи  за која Подружница се однесува 
Понудата. 
3.  Понудата треба да содржи: 
а. Име, адреса и седиште на Понудувачот, броеви на телефон и факс, e-mail адреси и 
лица за контакт; 
б. Единечна цена на понудата, со посебно изразен ДДВ. Цената треба да биде изразена 
во денари (истата треба да биде фиксна и непроменлива); 
в. Рок на испорака. 

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на 
договорот за набавка најдоцна до 15.04.2016 година до 14 часот (по локално време) по 
пошта на горе наведената адреса или лично со поднесување во архивата на ЕЛЕМ ТУРС 
ДООЕЛ Скопје. 

 

Однапред благодариме на соработката. 

Лице за контакт:   Елена Тренчевска, тел. 02/3 248-834 моб. 071/399-509  

          Кристина Гроздановска, моб. 070/348-571  

   

          ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје 

              Комисија за набавки 

 

  

11 Октомври 9, 1000Скопје, Република Македонија 
тел.:+389 (0) 23149128, факс:+389 (0) 2 3149 129; www.elem.com.mk, e-mail: elem.turs@elem.com.mk 

http://www.elem.com.mk/


 
        

  
Спецификаци за планирана набавка за риба и морски плодови во 2016 година 
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје 

    

  

         
  

         
  

  

Подружница 
Попова 
Шапка 

Подружница 
Молика  

Подружница 
Молика 

Подружница 
Молика 

Подружница 
Дојран  

Подружница 
Ливадиште  

 
 

рб  риба и морски плодови 

 х.Попова 
Шапка 

х.Славија- 
Тетово 

х.Молика - 
Битола  

Кантина - 
менза Рек 

Битола 

Кантина - 
менза Рек 
Осломеј 

Плажа ЕЛЕМ 
ТУРС - Стар 

Дојран  

Автокамп 
Ливадишта В к у п н о 

Единечна 
цена во 
денари ДДВ 

1 
Калифорниска Пастрмка 
(кг) 

100 200     20 100 420   

2 Ослич (кг) 
300 50   400   50 800   

3 Конзерва сардина (парче) 
1100 250 10500 4000   100 15950   

4 Крап  (кг) 
20       40 300 360   

5 Туна конзерва цела 
  270 13000 2000 30   15300   

6 Туна конзерва сецкана 
  100 5000 700     5800   

7 Морски плодови (кг) 
  20       50 70   

8 Лосос (кг) 
  50       20 70   

9 Охридска пастрмка (кг) 
          300     

10 Белвица (кг) 
          500     
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