








Прилог 1 – Образец на понуда 
 
       Врз основа на Огласот број 06145/2020 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 стоки - Лабораториски хемикалии и материјали со спроведување на поедноставна 
отворена  постапка 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:  Варус ДООЕЛ Скопје 
I.2. Контакт информации 

 Адреса: Ул. Скупи бр. 57, 1000 Скопје 

 Телефон: 02/3115-122 

 Факс: 02/3137-013 

 Е-пошта: varus@varus.com.mk 
Ве молиме при внесувањете на податоците за е-пошта да ја внесете исклучиво маил адресата со 
која што економскиот оператор е рестриран во ЕСЈН заради успешно доставување на поканата за 
е-аукција. 

 Лице за контакт: Бранко Богучевски 
I.3. Одговорно лице: Марко Нововиќ 
I.4. Даночен број: МК 4030990209252 
I.5. Матичен број: 4134451 
 

  Дел II – Финансиска  понуда 
 
II.1. Вкупнaтa ценa нa нaшaтa понудa, вклучувaјќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, кој е 
искaжaн посебно, изнесувa: 
 

Дел Вкупнa ценa без ДДВ ДДВ 

1 470.895,00 84.761,10 

2 / / 

3 348.855,00 62.793,90 

4 68.914,00 12.404,52 

5 / / 

6 / / 

                 
      II.2. Прифaќaме предметот на набавката да се испорачува сукцесивно, според потребите на 
договорниот орган, нaјдоцнa во рок од 7 (седум) денa од денот нa прием нa писменaтa нaрaчкa нa 
Договорниот оргaн, нa локaцијa – во магацин на ЈП “Водовод“ Кумaново, на ул.Фетка Наскова бр.22 во 
Кумaново.  
Согласни сме да ги понудиме стоките согласно со барањата во тендерската документација и техничките 
спецификации. 
      II.3 Се согласуваме со начинот и рокот на плаќање утврден во тендерската документација. 

          II.4. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација.  
          II.5. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме сите услови предвидени во 
тендерската   документација, техничката спецификација и  приложениот модел на договор. 



       II.6. Детaлен прикaз нa нашата понуда во поглед на вкупнaтa ценa нa нaшaтa понудa и квалитетот 
oдносно техничките карактеристики на понудените стоки е дaден  во техничка и финансиска понуда , 
дадени во прилог на тендерската документација ( за дел 1,  дел 2, дел 3, дел 4 , дел 5 и дел 6).    

 
Место и датум 
Скопје, 05.05.2020 

Одговорно лице 
Марко Нововиќ 
(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. 
 



р.б

р
Назив  и технички карактеристики на предметот на набавка Податоци за стоката која се нуди , производител и земја на  потекло

Един. 

мерка
Количина  

Единечна  цена

без ДДВ
Вкупна цена без ДДВ ДДВ

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Тест китови за определување на вкупен азот да го опфаќа рангот од 10-150 mg/l N  

aпликативни за  Photometer Nova  60 Spectroquant  или еквивалентно
NITROGEN (TOTAL) CELL TEST 10 - 150 MG/L, Merck Германија

тест 200
344,08 68.816,00 12.386,88

2

Тест китови за определување на вкупен азот да го опфаќа рангот од  0.5-15 mg/l N  

aпликативни за Photometer Nova  60 Spectroquant  или еквивалентно Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric 0.5 - 15.0 mg/l N Spectroquant® , Merck Германија
тест 200

376,32 75.264,00 13.547,52

3

Тест китови за определување на нитрат да го опфаќа рангот од 1.0-50 mg/l NO3-N  

aпликативни Photometer Nova  60 Spectroquant  или еквивалентно NITRATE CELL TEST 1.0 - 50.0 MG/L NO3-N, Merck Германија
тест 200

295,68 59.136,00 10.644,48

4

Тест китови за определување на нитрит да го опфаќа рангот од 0.002-1.0 mg/l NO2-N  

aпликативни за Photometer Nova  60 Spectroquant  или еквивалентно NITRITE TEST 0.005 - 1.00 MG/L NO2/N 8, Merck Германија
тест 335

21,86 7.325,00 1.318,50

5

Тест китови за определување на ХПК да го опфаќа рангот од 10-150 mg/l О2  

aпликативни за Photometer Nova  60 Spectroquant  или еквивалентно SQ COD CT  10-150 mg/l 25 TESTS; STORE FROM +15 TO +25 °C, Merck Германија
тест 200

254,56 50.912,00 9.164,16

6

Тест китови за определување на ХПК да го опфаќа рангот од 25-1500 mg/l О2  

aпликативни за Photometer Nova  60 Spectroquant  или еквивалентно SQ COD CT 25-1500 mg/l 25 TEST, Merck Германија
тест 200

254,56 50.912,00 9.164,16

7

Тест китови за определување на амониум да го опфаќа рангот од 0.01-3.0 mg/l NH 4-N  

aпликативни за Photometer Nova  60 Spectroquant  или еквивалентно AMMONIUM TEST 0.010 - 3.00 MG/L NH4-N; STORE FROM +15 TO +25 °C, Merck Германија
тест 500

22,31 11.155,00 2.007,90

8

Тест китови за определување на амониум да го опфаќа рангот од 2.0-150 mg/l NH4-N  

aпликативни за Photometer Nova  60 Spectroquant  или еквивалентно Ammonium Test Method: photometric 2.0 - 150 mg/l NH4-N 2.6 - 193 mg/l NH4+ Spectroquant®, Merck Германија
тест 200

83,33 16.666,00 2.999,88

9

Тест китови за определување на фосфат да го опфаќа рангот од 0.5-30 mg/l PO4-P  

aпликативни за Photometer Nova  60 Spectroquant  или еквивалентно Phosphate Test 0.5 - 30.0 mg/l PO4-P 1.5 - 92.0 mg/l PO43- 1.1 - 68.7 mg/l P2O5 Spectroquant®, Merck Германија
тест 400

21,67 8.669,00 1.560,42

ДЕЛ 3  ТЕХНИЧКА И ФИНАНСИСКА ПОНУДА ЗА НАБАВКА НА  ТЕСТ КИТОВИ АПЛИКАТИВНИ ЗА PHOTOMETER NOVA 60 SPECTROQUANT ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО

Вкупна цена за  дел 3 (без ДДВ) со бројки                 ___348.855,00  денари   _ 

Вкупна цена за  дел 3 (без ДДВ) со букви                  __тристачетириесетиосумилјадиосумстотинипедесетипет денари__

Вкупна цена за  дел 3 (со ДДВ) со бројки                 __411.649,00_денари____

Вкупна цена за  дел 3 (со ДДВ) со букви                  _четиристоединаесетилјадишестотиничетириесеидевет денари__

Секое упатување на одреден стандард,трговска марка,производител  и сл  наведен во техничките спецификации задолжително е проследен со зборовите “или еквивалентно”.

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.

Понудувачот задолжително ја пополнува колоната 3 од овој образец.

Во прилог Ви доставуваме каталози и брошури  со технички опис на понудените стоки 

_Скопје, 05.05.2020____ Одговорно  лице

Место   и  датум __________Марко Нововиќ________________
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