








III. ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДА  
         

              Врз основa нa Оглaсот број  18080/2020 објaвен од стрaнa нa ЈП Водовод Кумaновo, зa доделувaње 
нa договор зa јaвнa нaбaвкa нa Хемикaлии зa третман на вода за пиење и отпадни води по втор пат со 
спроведувaње нa отворенa постaпкa, 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: 

  
К О Н Е Ч Н А  П О Н У Д А  П О Е-АУКЦИЈА 

 
 
ДЕЛ I – Информации за понудувачот 
 
1.1. Име на понудувачот: ИНТЕР-ХЕМ ДООЕЛ 
1.2. Контакт информации 
Адреса: бул. Партизански Одреди бр. 64а, Скопје 
Телефон: 02/3063-158 
Факс: 02/3063-158 
Е-пошта: info@interhem.com.mk 
Лице за контакт: Илчо Петровски 
1.3. Одговорно лице: Илчо Петровски 
1.4. Даночен број: МК4030992137356 
1.5 Матичен број: 4126246 
1.6.Согласни сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка согласно со цените и 
роковите на испорака дефинирани во Листата на цени и рокови на испорака. 
 
  1.7. Нашата понудата е составена од следниве делови: 
 

- пополнет образец на понуда (III.1 општ дел и III.2 Листа на цени)   
- пополнети техничко и финансиска понуда (за дел 1, дел 2 и дел 3) со детален опис на   понудените 

стоки; 
- документи за докажување на способноста дека не постојат причини за исклучување од 

постапката наведени во тендерската документација; 
- документи за докажување на способноста за вршење на професионална дејност,  
- изјава за сериозност 
- договор за групна понуда (само за група на економски оператори) 
- документи означени како деловна тајна (ако нема доверливи информации, да не се прикачуваат 

документи во полето „Деловна тајна“ од образецот на понуда на ЕСЈН)  
- Сертификати  за квалитет на предметот на набавката  од производителот наведени во 

техничката спецификација со потпис, печат и датум на издавање 
 
1.8. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот и тендерската 
документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за 
јавна набавка согласно со член 114 од Законот за јавните набавки. 

 
III.2. ЛИСТА НА ЦЕНИ   
 
III.2.1. Вкупнaтa ценa нa нaшaтa понудa, вклучувaјќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, кој е искaжaн 
посебно, изнесувa: 
 



Дел Вкупнa ценa без ДДВ ДДВ 
2 =294.000,00 52.920,00 
3 =1.452.500,00 261.450,00 

 
 
 
 
 
 
III.2.2. . Прифaќaме предметот на набавката да се испорачува сукцесивно, според потребите на договорниот 
орган, со следниов начин и рок нa испорaкa: 
За дел 1, 2 и дел 3: нaјдоцнa во рок од 7 (седум) денa од денот нa прием нa писменaтa нaрaчкa нa 
Договорниот оргaн, нa локaцијa – франко објекти нa ЈП “Водовод“ Кумaново. 
 
III.2.3. Прифaќaме договорниот орган плаќањето да го врши во рок од 60 календарски денови, сметано од 
денот на приемот на фактурата во архивата на ЈП Водовод Куманово, кон која се приложени уредно 
потпишани испратници за секоја сукцесивна испорака. 
 
III.2.4. 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 и дел 3).    

 

 

 

 
 

Место и дaтум 
Скопје, 16.02.2021 

Одговорно лице* 
Илчо Петровски 
(потпис и печaт) 

 
 
 
 
 
*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. Бр.
Податоци за стоката која се нуди, 
технички карактеристики 
производител

Единица 
мерка Kоличина Единечна  

цена
Вкупна цена без 

ДДВ ДДВ

1 3 4 5 6 7 8

1

Катјонски полиакриламид за третман 
на отпадна вода AQUAFLOK 5860 K                       
Според EN 1410:2008                                         
- Средно катјонски                            - 
Волуменска густина 550-750 g/1000 
sm3                                           -
Вискозност на 0,1% раствор: 70mPa                                                 
-Вискозност на 0,5% раствор: 700mPa                                                   
- Активен Ph област : 1-14                 -
Производител AQUA VMV doo          -
Потекло Хрватска                             -
Пакување: 25 кг

кгр. 3500        415,00     1.452.500,00    261.450,00 

Понудувачот задолжително ја пополнува колоната 3 од овој образец. 
Понудувачот задолжително треба да понуди стоки кои ги исполнуваат бараните технички карактеристики.
Пополнетиот образец да се поткрепи со описот на техничките карактеристики и сертификати за квалитет од производителот   на понудените стоки.

ДЕЛ 3:  Техничка и финансиска понуда за набавка на ХЕМИКАЛИЈА ЗА ТРЕТМАН НА МИЛ ОД ОТПАДНИ ВОДИ

Назив  и технички карактеристики на предметот на набавка
2

*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.

Вкупна цена за  дел 3 (без ДДВ) со букви      еденмилиончетиристотинипедесетидвеилјадиипетстотиниденари     ________________________________

Вкупна цена за  дел 3 (со ДДВ) со бројк     =1.713.950,00  ________________________________________________________________________________________
Вкупна цена за  дел 3 (со ДДВ) со букви     еденмилионседумстотиниитринаесетилјадидеветстотиниипедесетденари____________________________

Скопје, 30.12.2020г

Одговорно  лице
Место   и  датум Илчо Петровски

потпис и  печат

Вкупна цена за  дел 3 (без ДДВ) со бројки    =1.452.500,00________________________________________________________________________________________

Катјонски полиакриламид за третман на отпадна вода 
Карактеристики: 
- катјонски полнеж: средно катјонски; 
- густина на најголемиот дел: 550-750g/1000cm3;
- вискозност на 0,5% раствор: 700mPa;           
- вискозност на 0,1% раствор: 70mPa;
- молеуларна тежина: ppm 6;                                                         
- опсег на pH на примена: 1-14. 
според МКС EN 1410:2010 идентичен со EN 1410:2008 или еквивалентно

Големина на пакување max 25 kg
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