








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 
 
Име на понудувачот: ______Биотек ДОО Скопје______________________ 
Контакт информации 
Адреса: ______________ ул. Загребска 28в____________________ 
Телефон: ____________02/3110-106, 070/383-098______________ 
Факс: _____________02/3126-274_____________________ 
Е-пошта: _____________ info@biotek.com.mk _________________ 
Лице за контакт: _______Ивана Василеска  __________________ 
Одговорно лице: ________ Анкица Синадинова Базерко _____________ 
Даночен број: ____________4030-999-359-559_______________________ 
Жиро сметка: ____________530-010101298294_______________________ 
Депонентна банка: ________Охридска Банка _______________________ 
Матичен  број: ____________5283965 _____________________________ 
 

  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   
2   
3   
4   
5   
6      103.730,00              18.671,40       

                 
      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, 06.05.2020_ 

Одговорно лице* 
_Анкица Синадинова Базерко_ 

(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. 
 



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 Дехидрирана пoдлoгa зa вкупен 

брoј нa бaктерии  Plate Count  Agar   
pH 7.0±0.2 (250C)

4021452-500gr, Biolife- 
Италија

гр.        500      6,70         3.350,00         603,00           

2 Дехидрирана подлога Mac-CONKEY 
бroth Mac-CONKEY бroth       pH 
7.3±0.2 (250C)

4016752-500gr, Biolife- 
Италија

гр.     9.000      8,80         79.200,00       14.256,00      

3  Дехидрирана ендo пoдлoгa                                                                                                                                           
Endo Agar   pH 7.5±0.2 (250C)   

4014602-500gr, Biolife- 
Италија

гр.        500      9,80         4.900,00         882,00           

4 Нитрилни ракавици величинa S без 
талк

111.117-100 pcs, Мате 
Комерц- Македонија

парче        900      4,40         3.960,00         712,80           

5 Нитрилни  ракавици величинa M 
без талк   

111.116-100 pcs, Мате 
Комерц- Македонија

парче     1.200      4,40         5.280,00         950,40           

6 Нитрилни  ракавици величинa L 
без талк

111.118-100 pcs, Мате 
Комерц- Македонија

парче     1.000      4,40         4.400,00         792,00           

7 Нитрилни  ракавици величина XL 
без талк

111.119-100pcs ,Мате 
Комерц- Македонија

парче        600      4,40         2.640,00         475,20           

103.730,00    18.671,40      

Место и датум Одговорно лице*

Скопје, 06.05.2020_
_Анкица Синадинова 

Базерко_
(потпис)

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски, со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј 

Понудувачот задолжително ја пополнува колоната 3 од овој образец.
Во прилог  Ви доставуваме каталози и брошури  со технички опис на понудените стоки 

Вкупна цена за  дел 6 (со ДДВ) со бројки: 122.401,40

ДЕЛ 6 ТЕХНИЧКА И ФИНАНСИСКА ПОНУДА ЗА НАБАВКА НА  ПОДЛОГИ И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА

Вкупна цена за  дел 6 (со ДДВ) со букви: сто дваесет и две илјади четиристотини и еден денар и четириесет дени

Вкупна цена за  дел 6 (без ДДВ) со бројки : 103.730,00                
Вкупна цена за  дел 6 (без ДДВ) со букви : сто и три илјади седумстотини и триесет денари               
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