
ОГЛАС 

ЗА  ПОТРЕБА ОД НАБАВКА БР.10/21 

 

Правен основ: член 40 од Законот за јавни набавки чиј вкупен износ за набавка на 
услуги не е поголем од  1000 евра во денарска противвредност без данок на додадена 
вредност. 

 

ДОГОВОРЕН ОРГАН 

Општина Охрид    

Адреса: Димитар Влахов 57 Охрид  6000 

Контакт: Одделение за јавни набавки,Телефон/Факс: 046 262 493   

Дополнителни информации може да се добијат на горната адреса 

 

ПРЕДМЕТ НА  НАБАВКА 

 

       1) Набавка на услуга за: 
   Физибилити анализа за оценка на оправданоста за долгорочно 

задолжување 
 

Економскиот оператор врз основа на расположливите книговотствени податоци 
на општината , треба да изготви физибилити анализа врз која ќе се утврди 
оправданоста за финансиско задолжување во деловна банка. Притоа треба да бидат 
разработени и сите предности и ризици од ваквиот начин на раздолжување на 
општината. 

Рок за изготвување на студијата: 10 дена по добивање на налог за зивршување 
на услугата. 
 

2)    Проценета вредност: 60.000,оо денари со вклучен ДДВ 

ДОСТАВА НА ПОНУДА  

Сите заинтересирани правни и физички лица понуда можат да достават на следната 
адреса:Димитар Влахов 57 Охрид 6000 преку пошта или лично во архивата на 
Општина Охрид најкасно до 29.06.2021 година до 12 часот, со назнака ,,понуда  по 
оглас за набавка на услуга за Физибилити анализа за оценка на оправданоста за 
долгорочно задолжување,, 

Образецот на понудата е даден во прилог на огласот. 

Дополнителни информации може да се добијат на горната адреса. 



  

 

 

            

 

(прилог образец за понуда) 

ДО  

ОПШТИНА ОХРИД 

 

Предмет: ПОНУДА 

Врз основа на вашиот оглас објавен на општинската веб страна ја доставувам следната понуда 
за:  

 
Опис на услугата 

 

 
Ед.  

мерка 

 
Кол. 

 

 
Единечна
цена без 

ДДВ 

 
ДДВ 

 
 Цена со 
ДДВ 

Физибилити анализа за 
оценка на оправданоста за 
долгорочно задолжување бр. 1 

   

 
Рок на извршување на услугата ............................................................................................... 
Рок за исплата на фактура:..................................................................................................... 
Податоци за понудувачот: 
Назив и адреса на понудувачот:............................................................................................ 
Лице за контакт и 
телефон:................................................................................................................................... 
 
 
Дата                                                                                                                    Потпис и печат 
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