






Прилог 1 – Образец на понуда

Врз основа на Огласот број 18248/2020 објавен од страна на ЈП ВОДОВОД Куманово, ул. 

Фетка Наскова бр. 22,1300 Куманово,Р.Северна Македонија, за доделување на договор 

за јавна набавка на дизел гориво, со спроведување на поедноставена отворена  

постапка за јавна набавка на стоки со електронска аукција преку Електронскиот 

систем за јавни набавки (https://www.e-nabavki.gov.mk), и на тендерската 

документација која ја подигнавме од договорниот орган, ја поднесуваме следнава:

К О Н Е Ч Н А  П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1.Име на понудувачот: ДПТУ Пуцко Петрол ДООЕЛ

I.2. Контакт информации

Адреса: Подруж. бул.Партизански одреди бр.104 Карпош3 Скопје 

(ОКТА бенз.пумпа)

- Телефон: 02/3077-000

- Факс: 02/3077-000

- Е-пошта: javninabavki@puckopetrol.com

- Лице за контакт: Билјана Васков 075/448-050

- Жиро сметка: 270053125660130  

- Депонент банка: Халк  Банка АД Скопје

I.3. Одговорно лице: Божанка Грозданова

I.4. Даночен број: 4018999101772

IV.1.5. Матичен број: 5312566

Дел II – Техничка понуда 

II.2.Согласни сме за потребите на ЈП ВОДОВОД Куманово да понудиме и 

испорачуваме ЕуродизелБС (Д-EV)кое е во согласност со карактеристиките на 

техничкита спецификација дадени во тендерската документација



Дел III – Финансиска понуда

Опис на 

предметот на 

набавка

Ед. 

мерка

Kоличи

нa

Единечна цена 

одРегулаторнат

а комисија за 

енергетика на 

денот на 

објавување на 

огласот без ДДВ

Попуст/рабатн

а понудената 

един. цена  во 

однос на 

цената на 

Рег.комисија

(во денари)

Единечна цена со 

пресметан 

попуст/рабат во 

однос на цената 

на Регулаторна 

комисија без ДДВ

Вкупна 

цена со 

даден 

попуст без 

ДДВ

ДДВ

Еуродизел

БС (Д-EV)

литар 40.000 44,91 0,04 44,91 1.794.600,00 323.028,00

Вкупна цена со  попуст/рабат и без ДДВ: 1.794.600,00

III.1. Според тоа, вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и 

попусти, без ДДВ, изнесува: 1.794.600,00 денари [со бројки] 

(Еден милион седумстотини деведесет и четири илјади и шестстотини денари)  

Вкупниот износ на ДДВ изнесува 323.028,00денари

Цената по која ќе се испорачува горивото ќе биде утврдена на денот на испораката и 

истата ќе биде условена од последната одлука на Регулаторната комисија за енергетика 

и ќе го вклучува понудениот рабат од 0,04 денари.

III.2. Прифaќaме испораката на дизел горивото да се изврши најдоцна во рок од  3(три) 

дена од денот на прием на писмена порачка од страна на Договорниот орган, на 

локација во кругот на ЈП ВОДОВОД Куманово до резервоарот за чување на дизел 

гориво, на ул. Фетка Наскова бр.22  во Куманово, при што Понудувачот е должен со 

секоја испорака на течното гориво да достави Изјава за сообразност  на квалитетот на 

горивото и сертификат (уверение) за квалитет од производителот  на испорачаната 

стока.

III.3. Нашата понуда важи за период утврден во тендерската документација. Се 

согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III.4.Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме сите услови предвидени во 

тендерската   документација, техничката спецификација и  приложениот модел на 

договор.

Место и датум

Скопје, 21.12.2020

Одговорно лице

Божанка Грозданова

(потпис) *

*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.

Bozhanka 
Grozdanova
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