Образец бр.1
ПОНУДА
за учество на Огласот за продажба на основни средства во сопственост на ЈСП
ТУРС ЈСП СКОПЈЕ ДООЕЛ, по пат на прибирање на писмени понуди, со јавно
отворање, бр.01/2018
ДО: ЈСП ТУРС ЈСП СКОПЈЕ ДООЕЛ – Скопје – Комисија за спроведување на
постапката за прибирање на понуди по Огласот БР. 01/2018
Почитувани,
1.По извршениот преглед и целосно разбирање на сите информации и барања
дадени во Огласот за продажба на основни средства во сопственост на ЈСП ТУРС
ЈСП СКОПЈЕ по пат на на прибирање на писмени понуди, со јавно отворање
бр.01/2018, ние долу потпишаните: ______________________________________
( име /назив на понудувачот, адреса и седиште/живеалиште)
______________________________________________________________________
_______________________________________
со оваа поднесуваме понуда за учество на Огласот како кандидат за доделување
на следниот договор: Договор за купопродажба на основни средства – фитнес
опрема , со опис на средства , количина дадени во Табеларниот преглед.
2. Кон понудата се приложени оригинал или копии од оригиналните документи
заверени на нотар, со кои се дефинира нашата способност за учество на јавното
наддавање согласно барањата од Огласот, и тоа:
- доказ за платен депозит за учество на Огласот, во оригинал;
- доказ за регистрација на правното лице од Централен регистар (тековна состојба)
не постара од 30 дена / лична карта за физичко лице, копија;
- доказ за својство на одговорното лице во правното лице, односно уредно
потпишано и заверено полномошно што ќе го претставува на јавното отворање на
понудите, во оргинал;
- сметка на која ќе се врати депозитот бр.:____________________________;
- депонентна банка ____________________________________;

- е-маил адреса:__________________________;
- телефон и лице за контакт:________________________________;

3. Вашите ополномоштени преставници, ги овластуваме да ги преземат сите
испитувања за проверка на документите и информациите поднесени во врска со
оваа понуда.
4.За дополнителни писмени информации спремни сме за целосна соработка.
5. Долупотпишаниот изјавува дека податоците во правилно пополнетата пријава се
комлетни, вистинити и точни во секој поглед.
6.

1.ЛАТ МАШИНА

ТД ЈСП ТУРС ЈСП СКОПЈЕ ДООЕЛ - Скопје
ОГЛАС БР.01/2018

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД
НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА – ФИТНЕС ОПРЕМА

Реден
број
1

Опис на основното
средство
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парче
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1(еден)
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1(еден)
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1(еден)
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1(еден)
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3(три)

``

5(пет)
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Скопје, 08.06.2018

230 кг (двестотини и
триесет)

ЈСП ТУРС ЈСП СКОПЈЕ ДООЕЛ
Комисија за спроведување на постапката
за прибирање на понуди

___________________________________________

