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Гласен Текстилец 
Ул. Сутјеска 59, 2 000 Штип 
glasentekstilec@gmail.com 
www.glasentekstilec.mk 
 

СОГЛАСНО ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ГЛАСЕН 

ТЕКСТИЛЕЦ, ОБЈАВУВАМЕ:                                                                                                  БАРАЊЕ БРОЈ 1/2022 

Барање за прибирање на понуди за набавка на техничка опрема - Лаптоп 

Здружението Гласен Текстилец од Штип има потреба од набавка на техничка опрема, согласно 

техничката спецификација во прилог на барањето. Барањето се објвува во рамките на проектот: „Report 

mobbing, do not be silent, we are not gender equal with mobbing!“, со Договор број: 36-0801-1, финансиран од 

Европската Унија и ко-финансиран од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (СИДА), а 

субгрантиран од Реактор – Истражување во Акција и нивните партнери во рамките на проектот: “Furthering 

Gender Equality through the EU Accession Process’’. 

Ве молиме да ни ја доставите вашата понуда најдоцна до 18.02.2022 година, до 12:00 часот (по локално 

време) на адреса на Гласен Текстилец (ул. Пролетерска 42, 2 000 Штип, Република Северна Македонија) 

или електроски на:administration@glasentekstilec.mk  и blagojche.dishoski@glasentekstilec.mk  

Техничка спецификација:  

 РБ.  Опис на артикал  Единица 

мерка  

Количина  Единечна цена 

БЕЗ ДДВ - МКД 

Вкупна БЕЗ 

ДДВ - MKД  

1  Лаптоп со лиценциран 
оперативен систем Windows. 
Поважни карактеристики: 
(Процесор Intel Core i5 (4MB); 
Графичка карта Intel HD; Рам 
Меморија 8GB; Диск 256GB 
SSD; HD WEBCAM; VGA; HDMI; 
WI-FI; USB Port)* 

парче  1  Ве молиме 

поставете 

вредност  

Ве молиме 

поставете 

вредност  

*Ориентациони карактеристики Вкупно Ве молиме поставете вкупна 

вредност  

 

Избор и начин на плаќање: се избира економски најповолната понуда, понудата да е со важност повеќе 

од 7 денови. Понудите со помал рок на важност и со некомплетни податоци (побарани во ова барање во 

делот податоци) нема да се разгледуваат.  

Известување: се известува само избраниот оператор/понудувач, на наведената електронска адреса. Се 

известува во периодот од 21 до 25 февруари 2022 година. 

Начин на плаќање: до 30 дена од известувањето, со фактура. Проектот е ослободен од ДДВ. Гласен 

Текстилец ви доставува Потвдра и Решение за ослободување на фактурата од ДДВ. 

Место на достава: Штип. 

Комунукација: електронска адреса и телефонски број во периодот од 09 до 16 часот секој работен ден. 

Дополнителни информации можете да добиете на телефонскиот број 075 316 108 или на електронската 

адреса: blagojche.dishoski@glasentekstilec.mk  

Податоци коишто задолжително треба да ги содржи понудата: име на правен субјект, ЕМБС на 

правен субјект, ЕДБ на правен субјект и правен/а застапник/застапничка. Рок на плаќање (препорачливо 

предвидениот рок од барањето) и начин на плаќање. 

 

Кристина Ампева 

Правна застапничка на  

Гласен Текстилец. 

Во Штип, на ден: 18.01.2022 
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