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Назив  и технички карактеристики на предметот на набавка

2

ЛИСТА ЗА ДЕЛ 19 – ТЕХНИЧКО ФИНАНСИСКА ПОНУДА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ПОПРАВКА НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

Одржување и поправки-без вграден резервен дел(механичарски, браварски, електричарски, електроничарски)

Одржување и поправки -без вграден резервен дел  (машинска обработка ,хидрауличарски и пнеуматски услуги)

Вид на возило: Оpel Vektra С 2,2 l KU 959 CF, број на шасија - wolozcf6941052489, година на производство 2004,  сила на мотор во кW - 108,  работна зафатнина на мотор cm³ 2198

Вид на возило: Yugo Coral 55C   KU 297 AU,  број на шасија - 0,1034018 ,  година на производство 1994 ,   сила на мотор во кW - 40,5,   работна зафатнина на мотор cm³ 1116
Вид на возило: Yugo Tempo 1.1  KU 758 BO,  број на шасија -VX1145A0001065413  ,  година на производство 2000 ,   сила на мотор во кW - 40,5,   работна зафатнина на мотор cm³ 

1116

Вид на возило: Yugo Coral 45  KU 493 AC,  број на шасија -1026310 ,  година на производство 1992 , сила на мотор во кW - 33,1, работна зафатнина на мотор cm³ 903
Вид на возило: Zastava Skala 1.1 poli   KU 162 BP,  број на шасија - VX1128A0001300596,година на производство 2000 ,   сила на мотор во кW - 43,работна зафатнина на мотор cm³ 

1116
Вид на возило: Citroen R(CS)   KU 105 CS,  број на шасија -  VF7RDRFJC54043762,  година на производство 2008 ,   сила на мотор во кW - 103,работна зафатнина на мотор cm³ 

1997
Вид на возило: Citroen Berlingo x 1.4   KU  978 CT,  број на шасија - VF7GJKFWC8N052591,  година на производство 2008 ,сила на мотор во кW - 55,работна зафатнина на мотор 

cm³ 1360

Вид на возило:Punto KU 543 CP,број на шасија - 2FA19900002053439,година на производство 2008,сила на мотор во кW -48,работна зафатнина на мотор cm³ 1242

Вкупна цена за  дел 19 (без ДДВ) со бројки                 _220.000_________________________________________________________________________
Вкупна цена за  дел 19 (без ДДВ) со букви                  _Двестадваесетилјдиденари._______________________________________________________________________________________

Вид на возило:HYUNDAI PONI 1.3 LS KU  1637 AC,број на шасија - KMHVF21MPRU910279 ,година на производство 1995 ,сила на мотор во кW - 53,работна зафатнина на мотор cm³ 

1298

Вкупна цена за  дел 19 (со ДДВ) со бројки                 __259.600_________________________________________________________________________
Вкупна цена за  дел 19 (со ДДВ) со букви                  __Двестапедесетидеветилјадиишестоденари.______________________________________________________________________________________

потпис и  печат
Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски, со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

__Скопје,18.09.2020___________________ Одговорно  лице
Место   и  датум __________________Марковски Илчо_____________________



Вкупна цена за  дел 19 (без ДДВ) со бројки                 _220.000_________________________________________________________________________

Вкупна цена за  дел 19 (со ДДВ) со бројки                 __259.600_________________________________________________________________________
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