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Единица 
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Количин

a

Единеч

на  
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Вкупна 

цена без 

ДДВ

ДДВ

1 3 4 5 6 7

1 норма-час 300

700 210000 37800

2 норма-час 300

800 240000 43200
450000 81000

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.

__Скопје,18.09.2020___________________ Одговорно  лице
Место   и  датум __________________Марковски Илчо_____________________

ЛИСТА ЗА ДЕЛ 18 – ТЕХНИЧКО ФИНАНСИСКА ПОНУДА ЗА  ОДРЖУВАЊЕ И ПОПРАВКА НА ТЕШКИ ТОВАРНИ ВОЗИЛА,СПЕЦИЈАЛНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

Вид на возило:FAP1921 ВК/36  KU 927 CB, број на шасија - FAP1921 ВК/36119599 , година на производство 2002,  сила на мотор во кW - 151,  работна зафатнина на мотор cm³  11064

Вид на возило:FAP 1417  KU 537 AH , број на шасија -  117075 , година на производство 1992,  сила на мотор во кW - 124,  работна зафатнина на мотор cm³  8280

Вид на возило:  FAP 1921 BK/ 36    KU 314 BC, број на шасија - 118385, година на производство 1995,  сила на мотор во кW - 155,  работна зафатнина на мотор cm³  8550

Вид на возило: приклучно-полу приколка АТ 2000- CPS-Kocevje    KU 767 CK, број на шасија - 24, година на производство 1978

потпис и  печат

Назив  и технички карактеристики на предметот на набавка

2

Вкупна цена за  дел 18 (без ДДВ) со бројки                 _450.000___________________________________________________________________________
Вкупна цена за  дел 18 (без ДДВ) со букви                  _Четрстопедестилјадиденари.______________________________________________________________________________________

Вкупна цена за  дел 18 (со ДДВ) со букви                  __Пестотинитриесетиеднаилјададенари._____________________________________________________________________________________

Одржување и поправки- без граден резервен дел (машинска обработка, услуги за попрвка на пумпи за висок притисок, 

хидрауличарски и пнеуматски услуги)

Одржување и поправки -без вграден резервен дел (механичарски, браварски, автоелектричарски, 

електроничарски,тапетарски  и тахографски)

Вид на возило:Keson DFSK  KU 7469 AE, број на шасија - VZDR21B8KC052095, година на производство 2019,  сила на мотор во кW - 74,  работна зафатнина на мотор cm³  1493

Вид на возило:Keson DFSK  KU 9316 AE, број на шасија - VZDR21B8KC068324, година на производство 2020,  сила на мотор во кW - 74,  работна зафатнина на мотор cm³  1493

Вид на возило:Reno mascot 130.35  KU 851 BR , број на шасија - VF652AFA000001010 , година на производство 2000,  сила на мотор во кW - 92,  работна зафатнина на мотор cm³  2800

Вид на возило:Iveko Euro  KU 924 DH , број на шасија - ZCFA1EF0202585183, година на производство 2011,  сила на мотор во кW - 154,  работна зафатнина на мотор cm³  5880
Вид на возило:Iveko EUROKARGO ML150E  KU 020 CV, број на шасија - ZCFA1LD0402555237, година на производство 2009,  сила на мотор во кW - 134, работна зафатнина на мотор cm³  

3920

Вид на возило:Iveco rival 40.10 HN  KU 281 CF , број на шасија - ZCFC407010Z012570 , година на производство 1998,  сила на мотор во кW - 76,  работна зафатнина на мотор cm³  2800

Вид на возило:IVECO DAILY 50 C 11 D34K  KU 030 CF , број на шасија - ZCF05070005452945, година на производство 2003,  сила на мотор во кW - 78,  работна зафатнина на мотор cm³  2800

Вид на возило:IVECO DAILY 50 C 11 D34K  KU 040 CF , број на шасија - ZCF05070005452946, година на производство 2003,  сила на мотор во кW - 78,  работна зафатнина на мотор cm³  2800

Вкупна цена за  дел 18 (со ДДВ) со бројки                 __531.000________________________________________________________________________



Вкупна цена за  дел 18 (без ДДВ) со бројки                 _450.000___________________________________________________________________________

Вкупна цена за  дел 18 (со ДДВ) со бројки                 __531.000________________________________________________________________________
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