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ПРИЈАВА
ПО ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА Бр. ЈСП-Д-1/2018
за продажба на неперсонализирани картички и надополнување на сите видови картички

за Ticketing системот во линиски превоз на патници во Град Скопје

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА
Назив на субјектот :
Адреса на седиштето :
ЕМБС :
Даночен број :
Име и презиме на управител :
ЕМБГ на управителот :
Телефон за контакт :
Е-маил за контакт :
Опис на продажно/и место/а :
(локација, адреса, квадратура ...)

НАПОМЕНА : Сите барани податоци се задолжителни. ЈСП - Скопје го задржува правото
да не ги обработи пријавите кои не ги содржат сите барани податоци.
Место и датум : _____________________
Потпис и печат на подносителот :

_____________________________

ИЗЈАВА

Јас, _______________________ од ___________, како овластено лице во правниот субјект
______________________________________________ од ____________, со седиште на адреса
____________________________ и ЕМБС : _______________, под полна материјална, морална и
кривична одговорност Изјавувам, дека ги исполнувам сите општи, технички и просторни услови,
наведни во ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА Бр. ЈСП-Д-1/2018, за продажба на
неперсонализирани картички и надополнување на сите видови картички за Ticketing системот во
линиски превоз на патници во Град Скопје, објавен од ЈСП - Скопје, односно дека : 1. Во последни 6
(шест) месеци имаме позитивно финансиско работење, 2. Имаме правно регулиран начин на
користење на деловен простор/и во кој ќе ја обавуваме предметната дејност (имотен лист или
договор за закуп), 3. Имаме платено сите даноци, придонеси и други јавни давачки, 4. Не сме во
постапка на стечај или ликвидација, 5. Со правосилна пресуда да ни е изречена мерка на безбедност
забрана за вршење на дејност, 6. Поседуваме сопствен фискален/ни апарат/и преку који ќе се
регистрира промет на предметна продажба на услуги, 7. Во деловниот простор/и во кој ќе ја
обавуваме предметната дејност имаме обезбедно приклучок за електрична енеригија 220V/50Hz и
простор за поставување на терминал преку кој ќе се врши предметната продажба на услуги и 8. Ќе
обезбедиме простор на видливо место за поставување на ознака дека на продажното место се
врши продажба на услугите на ЈСП - Скопје.
Ова Изјава ја даваме како прилог кон Пријавата за склучување на Договор за деловна
соработка со ЈСП - Скопје. Во случај на барање и потреба, се обврзуваме да обезбедиме доказ
потврди од надлежни институции дека ги исполнуваме сите наведени општи, технички и просторни
услови.
Место и датум : ______________________

Изјавил :
Име и презиме : _______________________
Потпис и печат : _______________________

