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СОГЛАСНО ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ГЛАСЕН 

ТЕКСТИЛЕЦ, ОБЈАВУВАМЕ:                                                                                                      БАРАЊЕ БРОЈ 2/2022  

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: 

„Институционално и економско зајакнување на жените и девојките од источниот регион“со Договор 

број: MK01SID35-18603, финансиски поддржан од Шведската агенција за меѓународен развој и 

соработка (Сида) и Фондацијата Kvinna till Kvinna. 

Ве молиме да ни ја доставите вашата понуда најдоцна до 20.04.2022 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-MKD 

Вкупна без 

ДДВ-МКД 

1 Лаптоп со лиценциран 

оперативен систем Windows. 

(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.  

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

известува во периодот од 26 до 29 април  2022 година.  

Начин на плаќање: до 30 дена од известувањето, со фактура.   

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. 

Во Штип, на ден 11.04.2022                                                                                                  Кристина Ампева       

Правна застапничка на  

Гласен Текстилец. 
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