




 

арх.бр.03-3/128 

датум: 26.10.2020 год. 

Прилог 1 – Образец на понуда 
       Врз основа на Огласот број  15668/2020 објавен од страна на ЈП Водовод Куманово на ул. Фетка 
Наскова бр. 22,1300 Куманово, Р. Македонија, за доделување на договор за јавна набавка на Услуги за 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација, со спроведување на набавка од мала вредност за јавна 
набавка  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: 

 
 

П О Н У Д А 
 
Дел I – Информации за понудувачот 
 
I.1. Име на понудувачот: ЈЗУ Центар за јавно здравје Куманово 
I.2. Контакт информации 

− Адреса: 11-ти Октомври бб, 1300 Куманово 
− Телефон: 031/415-101 
− Факс: 031/415-101 
− Е-пошта: cjzkumanovo@gmail.com 
− Лице за контакт: Д-р Јадранка Стаменковска 

I.3. Одговорно лице: Д-р Ариф Латифи 
I.4. Даночен број: 4017993127641 
I.5. Матичен  број: 4700597 
 
Дел II – Техничка  и финансиска понуда  
 
II.1.Согласни сме да ги понудиме следниве  услуги: СИТЕ НАВЕДЕНИ ВО ТЕХНИЧКАТА СПЕЦИФИКАЦИЈА. 
II. 2. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени: 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Р. 
број Опис Ед.мерка Количина 

Единечна 
цена без 

ДДВ 

Вкупна 
цена без 

ДДВ 
(4*5) 

ДДВ 

1. 

Дезинфекција на објекти –
Управна зграда ,Одделение за 

водоснабдителни објекти и  
Одделение за пречистителна 

станица во с.Доброшане 

m2 6000 3,50 21.000,00 / 

2. 

Дезинсекција на објекти –
Управна згрда , Одделение за 

водоснабдителни објекти и  
Одделение за пречистителна 

станица во с.Доброшане 

m2 6000 5,00 30.000,00 / 

3. 
Дератизација на објекти –

Управна зграда, Одделение за 
водоснабдителни објекти и  

m2 6000 4,00 24.000,00 / 
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Одделение за пречистителна 
станица во с.Доброшане 

4. 

Третман за уништување на 
тревни површини , на 

Одделение за 
водоснабдителни објекти , 

Одделение за пречистителна 
станица во с.Доброшане, 

Резервоар во Куманово на 
ул.Б.Шабани и Резервоар во 

нас.Карпош Куманово   

m2 25000 1,00 25.000,00 / 

5. 

Сезонски третман за заштита 
од змии на Одделение за 

водоснабдителни објекти и  
Одделение за пречистителна 

станица во с.Доброшане 

m2 20000 2,00 40.000,00 / 

Вкупна цена без ДДВ  
Со бројки: 140.000,00 денари 

Со букви: стоичетириесетилјадиденари 
 
 
II.2. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: 140.000,00 [со 
бројки] (стоичетириесетилјадиденари) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 0. 
 
II.3. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување  на услугата  утврдени во тендерската документација. 
           
II.4. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на 
плаќање утврден во тендерската документација. 
 
II.5. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во  техничката спецификација и 
тендерската документација. 
 
 
 

Место и датум, 
Куманово, 26.10.2020 год. 
___________________________ 

 
Одговорно лице 

Д-р Ариф Латифи 
___________________________ 

(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. 
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