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Прилог 1 – Образец на понуда 
 
       Врз основа на Огласот број  03855/2020 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 - пумпи  за чиста вода,  хемикалии и опрема 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: ЦМЦ ГРОУП доо Скопје 
I.2. Контакт информации 

− Адреса: ул.Борис Трајковски бр.280, Скопје 
− Телефон: 02/3130285 
− Факс: 02/3130293 
− Е-пошта:  elena.trpceva@cmc-group.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: Кирил Жабоков 
I.3. Одговорно лице:  Драганчо Ковачев 
I.4. Даночен број:  4030996170811 
I.5. Матичен број: 5136784 
 

  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 1.171.380,00 210.848,40 

                 
      II.2. Прифaќaме предметот на набавката да се испорачува сукцесивно, според потребите на 
договорниот орган, нaјдоцнa во рок од 60 (шеесет) денa од денот нa прием нa писменaтa нaрaчкa нa 
Договорниот оргaн, нa локaција на ЈП Водовод Куманово --  објекти на Одделение за водоснабдителни 
објекти на теритотрија на општина Куманово,со вклучена цена на транспорт и монтажа.  
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 следниве листи, дадени во прилог 
на тендерската документација и тоа: листа за дел 1 и листа за дел 2. 

 
     

Место и датум 
Скопје, 30.04.2020 

Одговорно лице 
Драганчо Ковачев 
(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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