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Почитувани,

Be молиме да ни доставите комерци]ална понуда на производи од следните брендови:

на)убавя желби, соко штарк. кафе минас. кафе Ц, кафе арома. кафе голд. харибо, пролом

вода, кокта, пелистерка, корни мусли, пролом чипе, гурмет, ландеса, алое вера, водавода,

ратник, бураго колички, кеси за подароци, xapTiija за цигари, брикети за скара 3 кг. запалки

(електроникс, ласер и том), кондоми ла]ф ста]л, МТ златни труфли, баркле]с бонбони,

дариана, апостолада, jaHa вода и ладен qaj. Производите треба да се дистрибуираат во сите

бензиски станици на ЛУКОЙЛ Македонка ДООЕЛ од ваша страна.

Потребно е да ja доставите следнатадокументацш;а:

Документацияза постоечки соработницн:

Phjaea дека сте единствени дистрибутери за горенаведените производи (доколку

сте производители во из]авата ке наведете дека сте единствени производителии

дистрибутери), понуда без ддв (доколку има рабат цената треба да биде изразена

без ддв со вклучен рабат). доколку се производи од увоз треба из]ава од

производителотво странство.референтналиста на ваши соработници.

- Документащца за нови соработници:

Сите горенаведени документа за постоечките соработници и следните документы:

Биланс на успех и биланс на cocToj6a за претходната година, потврда за платени

даноци од yjn (не постара од 6 месеци), потврда за централна дистрибутив до

сите наши обдекти, документ од Централен Регистар за тековна cocTOJ6a, потврда
за способност за управувагье со отпад од пакуваше според закон за справуваше со

отпад во РМ

Фактурите ке се исплакаат 30 дена од денот на приемот на фактурата.

Рокот на траегье на договорот изнесува 2 години.

Понудите Be молиме да ги доставите во затворени пликоа на адреса: бул. Партизански

одреди бр. 18, 1000 CKonje. со ознака "документащф за ДАС" или на следниот е-маил:

pgorgievski@lukoil.com.mk. Рок на доставуваше -до 15.09.2018 година.

Целата документаци]а мора да биде потпишана и со печат од ваша страна.

ДАС Перица Горгиевски

тел.

E-mail: pebraevrski(rt)lukoil.com.mk

1000 Ck-onjc. P.Mak-CTOinija. Тел.: (02) 329-30-33
Бул. Партизански одреди бр. 18 Факс: (02) 329-30-21


