






р.бр Назив  и технички карактеристики на предметот на набавка
Податоци за стоката која се 
нуди (технички опис, 
производител, потекло итн.)

Един. 
мерка

Количи
на  

Единечна  цена
без ДДВ

Вкупна цена без 
ДДВ ДДВ

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Зимски панталони со шест џеба за обезбедување 
Панталони во состав :макс. 35% полиестер мин.65% памук, тежина мин.210грама/м2 на предниот дел два 
внатрешна џеба и два џеба странични  со капак и копче над колена  ,на задниот дел два џеба со капак и 
копче. Паталоните да се собират : ± 3% по ширина и должина
Боја: Темно сина постојаност на боја од 3 до 5 при перење
според МКС EN ISO 13688:2014 или еквивалентно

Мултитекс Битола

парче 5

680 3400 612

2

Летни панталони со шест џеба за обезбедување
Панталони во состав :макс. 35% полиестер мин.65% памук, тежина мин.210грама/м2 на предниот дел два 
внатрешна џеба и два џеба странични со капак и копче над колена  ,на задниот дел два џеба со капак и 
копче. Паталоните да се собират : ± 3% по ширина и должина
Боја: Темно сина постојаност на боја од 3 до 5
според МКС EN ISO 13688:2014 или еквивалентно

Мултитекс Битола

парче 5

850 4250 765

3

Кошули со долги ракави со два џеба за обезбедување
Кошула со класичен крој со 100% памук со грамажа од мин.115гр/м2 ,собирање на материјалот при перење 
± 3% и ознака на лев џеб , Обезбедување  ЈП Водовод Куманово со димензии  минимум 100х60мм сито 
печат со црна боја 
Боја:  светло сина со постојаност на боја 3 до 5

Мултитекс Битола

парче 5

850 4250 765

4

Работно одело за работници фармер со ознака ЈП ,,Водовод,, Куманово 

Платно во состав : макс.65% полиестер и мин.poliester i мин.35% памук , тежина мин.245 гр/м2 ,палто и 
панталони собирање на материјал ± 3% по ширина и должина со ознака ЈП Водовод Куманово на задниот 
дел на палто ,со димензии мин.300х120мм  со сито печат, со бела боја и флуоросцентна 3м трака на палто 
и панталони 
 Величина: 48-62,
Бoja : плава                                                                                                                                                         според  
MKC EN ISO 13688:2014 ; MKC EN ISO 20471:2014 или еквивалентно              

Мултитекс Битола

комплет 150

1150 172500 31050

5

Непропустливи одела за работници 

Состав : Изработени од 100% полиестер тежина 200- 250 гр/м2 со внатрешен премаз од PVC од 
мин.0,32мм дводелен (панталони и палто) наменет за заштита од дожд и благи хемиски средства класа (0 - 
3)
Величина : 50 - 62
според :МКС EN 14360:2007 или еквивалентно  

Канис Чешка

комплет 90

750 67500 12150

Дел 1 - Техничко и финансиска понуда за набавка на  заштитна облека



6

Работно одело за работници антистатик со ознака ЈП ,,Водовод,, Куманово   

Платно во состав : макс.64% полиестер и мин.35% памук , 1% графитно влакно тежина мин.245 гр/м2 
,палто и панталони отпорни на масла киселини, водоодбивни, собирање на материјал  ± 3% по ширина и 
должина со ознака ЈП Водовод Куманово на задниот дел на палто ,со димензии мин.300х120мм  со сито 
печат, со бела боја.
 Величина : 48-62,
Бoja : плава            ( EN1149-5)                                                                                                                                             
според  MKC EN ISO 13688:2014 ;МКС EN 61340-5-1:2016  или еквивалентно              

Мултитекс Битола

парче 30

1380 41400 7452

7

Елеци рефлектирачки за работници 

Состав : рефлектир. елеци од 100% полиестер мин.80г/м2 со паралелно рефлектирачки ленти од
4-5см со висока видливост .Собирање на материјал ± 3% 
Бoja : портокалова ,
Величина : 50-60
според : MKC EN ISO 20471:2014 или еквивалентно 

Мултитекс Битола

парче 90

120 10800 1944

8

Мантили - женски за лаборанти широк крој

Состав : макс. 67% полиестер и мин.33% памук со длабоки џебови во висина на колковите и горен преден 
џеб,материјал со грамура од мин.220гр/м2.Промената на димензиите при перење да се движи од ±3%, по 
ширина и должина
Величина : od 38-58
Бoja  : бела со постојаност на боја 3 до 5 при перење

Мултитекс Битола

парче 3

650 1950 351

9

Мантили - машки за лаборанти широк крој

Состав : макс. 67% полиестер и мин.33% памук со длабоки џебови во висина на колковите и горен преден 
џеб,материјал со грамура од мин.220гр/м2.Промената на димензиите при перење да се движи од ±3%, по 
ширина и должина
Величина : od 38-58
Бoja  : бела со постојаност на боја 3 до 5 при перење

Мултитекс Битола

парче 1

650 650 117



10

 Поло маици со кратки ракави со џеб  

- Материјал состав: 100%памук 
- Боја : темно плава
- Тежина на материјал од мин.195гр/м2
- Промена на димензии при перење да се движи ± 3% по должина и ширина
  додека промената на боја да се движи од 3 до 5
- Величина : 38-62
- Натпис : (нa задната страна на грб) ОБЕЗБЕДУВАЊЕ. ,со димензии минимум 300 х120 мм
                  (на предната лева страна na џебот) со димензии минимум 60х20мм

                                                               ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
                                                      ЈП “ВОДОВОД” КУМАНОВО

Натписи печатени со сито печат, со бела боја

Лого (горниот џеб од левата страна)  со димензии минимум 60х20мм

- Лого печатен со сито печат

Мултитекс Битола

парче 20

260 5200 936

11

Едноделен комбилизон за заштита со капуљача

Изработен од неткаен материјал TYCHEM C 83 гр/м2 еластична трака на мажетна околу глуждовите и на 
струкот закопчување со патент прошитрени шафови                                                                                                                         
Величина : 48-62       
CE EN1149-1 ,EN1S11 Type3 , EN1S12 Type 4 , EN1398-1 Type s ,EN13034 Type 6    или еквивалентно 

Портвест Кина

парче 4

650 2600 468

12

Престилка

Изработена од PVC отпорна на масла и киселини 
Димензии:мин.115x90см
Дебелина мин.0,35mm
Потребно е да го задоволува стандардот МКС EN 14605:2005+А1:2012 или еквивалентно.

Мултитекс Битола

парче 4

650 2600 468

Вкупна цена за  дел 1 (со ДДВ) со букви                  _тристаседумдесетичетирииљадистоседумдесетиосумденари____________________________
Вкупна цена за  дел 1 (со ДДВ) со бројки                 374178________________________________________________________________________________________

Вкупна цена за  дел 1 (без ДДВ) со букви                  тристаседумнаесетиљадистоденари___________________________________________________

Вкупна цена за  дел 1 (без ДДВ) со бројки            317100     ________________________________________________________________________________________

Понудувачот задолжително ја пополнува колоната 3 од овој образец. 

Битола 08.02.2021 Одговорно  лице



*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.

потпис и  печат
Место   и  датум Тоше Гроздановски
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