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Прилог 1 – Образец на понуда 
 

      Врз основа на Огласот број  18351/2020 објавен од страна на ЈП ВОДОВОД Куманово, ул. Фетка Наскова 
бр. 22, 1300 Куманово, Р. Северна Македонија, за доделување на договор за јавна набавка на природен гас, 
со спроведување на поедноставена отворена  постапка за јавна набавка на стоки 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: ЈП,,Куманово-Гас,, Куманово 
I.2. Контакт информации 

 Адреса: Братство и Единство бр.20 

 Телефон: 031/433-331 

 Факс: ________________________________________________________________ 

 Е-пошта: kumanovogas@gmail.com 
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: Надица Младеновска 
I.3. Одговорно лице: В.Д Директор Никола Денковски 
I.4. Даночен број: 4017006157178 
I.5. Матичен број: 6080944 
 

Дел II-Техничка понуда  
II.1. Согласни сме да вршиме испорака на предметот на договорот за јавна набавка: Снабдување со 
природен гас, во се според барањата и условите од техничката спецификација. 
 

Дел III – Финансиска  понуда 
III.1. Вкупнaтa ценa нa нaшaтa понудa, вклучувaјќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, кој е искaжaн посебно, 
изнесувa: 640.000[со бројки] (Шестотини и четириесет илјади денари) [со букви] денари.  
Вкупниот износ на ДДВ изнесува 115.200. 
 

III.2. Детaлен прикaз нa вкупнaтa ценa нa нaшaтa понудa е дaден како што следи: 
Предмет на набавка: Набавка на природен гас 

1 2 3 4 5 6 

Назив Ед. мерка Количина 
Единечна 
цена без 

ДДВ 

Вкупна цена 
без ДДВ 

(3*4) 
ДДВ 

 Природен гас Nm3 32.000 20,00 640.000 115.200 

Вкупна цена на листата без ДДВ со бројки:640.000 денари 

Со зборови: Шестотини и четириесет илјади денари. 

 



III.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на 
плаќање утврден во тендерската документација. 
III.4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во техничка 
спецификација и тендерската документација. 

Место и дaтум 
Куманово 16.12.2020 година 
___________________________ 

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. 
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