








Прилог 1 – Образец на понуда 
 

Врз основа на Огласот број  06188/2020 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 компресори за 
воздух, 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: Техно хаус ДООЕЛ 
I.2. Контакт информации 

 Адреса: Бул. Видое Смилевски Бато бр. 77, влез 4, локал 2 

 Телефон: 02 24 777 24 

 Факс: 02 24 777 24 
              Е-пошта: info@tehnohaus.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: Александар Џамбазовски 
I.3. Одговорно лице: Александар Џамбазовски 
I.4. Даночен број: 4032012516545 
I.5. Матичен број: 6770096 
 

  Дел II – Финансиска  понуда 
 

II.1. Вкупнaтa ценa нa нaшaтa понудa, вклучувaјќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, кој е искaжaн посебно, 
изнесувa: 
 

Вкупнa ценa без ДДВ ДДВ 

1.717.500,00 309.150,00 

 

II.2. Прифaќaме предметот на набавката да се испорачува сукцесивно, според потребите на договорниот орган, 
нaјдоцнa во рок од 30 (триесет) 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 техничка и финансиска понуда, дадена во прилог 
на тендерската документација. 
 

Место и дaтум 
Скопје 04.05.2020 

Одговорно лице* 
Александар Џамбазовски 

(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. 
 

Recoverable Signature

X Александар Џамбазовски

Александар Џамбазовски

Signed by: Aleksandar Djambazovski   



Р. Бр.

Податоци за стоката која 

се нуди, технички 

карактеристики, 

производител, тип, модел

Единица 

мерка
Kоличина Единечна цена

Вкупна цена 

без ДДВ
ДДВ

1 3 4 5 6 7 8

1 Работна рака парче 1 37.500,00 37.500,00 6.750,00

2 K-MAX 7,5-10 (FINI - Италија) парче 2 450.000,00 900.000,00 162.000,00

3 87RY010 (FINI - Италија) парче 1 157.500,00 157.500,00 28.350,00

4 RD-12.A (FINI - Италија) парче 1 142.500,00 142.500,00 25.650,00

5 EasyX4 (FINI - Италија) парче 1 150.000,00 150.000,00 27.000,00

Техничка и финансиска понуда за набавка на компресори за воздух

Назив и технички карактеристики на предметот на набавка

2

Испорака, транспорт и монтажа на ладилен сушач со сензорски управуван дренажер за кондензат, 

проток на воздух min. 1200 l/min, точка на роса +3
0
С, работен притисок min. 4 bar max. 16 bar, проток на 

воздух за ладење min. 300 m3/h, бај-пас, со СЕ-знак или еквивалентно, директива 97/23 ЕС или 

еквивалентно. Max. бучавост <70 dbA, тежина Max. 34 kg. Димензии max. ширина - 360 mm, длабочина 

- 430 mm, висина - 770 mm.

Демонтажа на опрема од постоечка станица за компримиран воздух

Испорака, транспорт и монтажа на резервоар за воздух, min. 900 lit. min. 11 bar, вертикален, комплет 

со приклучни цевоводи од компресорот до резервоарот и комплетна потребна арматура, со 2 

притисочни склопки (max. притисок: 16 bar, разлика меѓу минимален и максимален притисок: од 3-5 

bar), 1 манометар (0-16 bar) со сертификат за квалитет EN 10204 2.2 или еквивалентно, 2 неповратни 

вентили, 1 сигурносен вентил (12 bar) според ЕУ директива 97/23/EC или еквивалентно, 1 сензорски 

управуван дренажер за кондензат и др., СЕ-знак или еквивалентно. Резервоарот да има атест за 

садови под притисок, ЕУ директива за садови под притисок 2009/105/ЕС или еквивалентно. Со 

димензии max. Ф80 cm х 214 cm. Тежина max. 195 kg.

Испорака, транспорт и монтажа на завоен компресор за компримиран воздух со капацитет од min. 

Q=1050 lit/min, мотор од min. 7,5 kW, број на вртежи min. 3000/min, заштита min. IP20, min. 10 bar, 

напојување 400 V, ниво на бучава max. 63 dB, за тешки услови на работа (непрекината работа 24 ч., со 

чести вклучувања и исклучувања), ладење: радијален вентилатор со проток на воздух min. 1300 m3/h, 

резервоар за масло min. 4 l, да поседува сензорски управувана електроника за контрола на ниво на 

масло. Компресорот е потребно да ги задоволува барањата според ЕУ директива 2006/42/ЕС, анекс II 

B или еквивалентно, и минумум гаранција од 5 години. Димензии на компресорот: должина 800-850 

mm, ширина 650-700 mm, висина 850-900 mm, тежина max. 170 kg. Излез 1/2"

Екстерна единица за паралелна работа на 2 или повеќе компресори, но не повеќе од 4, во паралелна 

работа со менување дневно, неделно и месечно, со мин. три нивоа за програмирање 

(MANUAL/AUTOMATIC/GROUP PROGRAMMING). , со СЕ знак или еквивалентно, произведено според 

ЕУ директива 2002/95/EC или еквивалентно, подесливо време: од 15 минути до 24 часа.



6
QM18, HM18, PM18, CM18 

(FINI - Италија)
сет 1 135.000,00 135.000,00 24.300,00

7 Работна рака парче 1 195.000,00 195.000,00 35.100,00

1.717.500,00 309.150,00

*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.

Понудувачот задолжително ја пополнува колоната 3 од овој образец.

Скопје 04.05.2020

Место   и  датум

Вкупна цена (без ДДВ) со букви                  еден милион седумстотини и седумнаесет илјади и петстотини ден.

Вкупна цена (со ДДВ) со букви                   два милиони дваесет и шест илјади шестотини и педесет ден.

потпис и печат

Испорака, транспорт и монтажа на сет од 4 филтери, со степен на филтрација:

Филтер бр. 1: Степен на филтрација: 5 micron, проток l/min. min. 1667, min. 100m3/h, min 16bar, 

приклучок 1/2",

Филтер бр. 2: Степен на филтрација: 0,01 micron, проток l/min. min. 1667, min. 100m3/h, min 16bar, 

приклучок 1/2",

Филтер бр. 3: Степен на филтрација: 1 micron, проток l/min. min. 1667, min. 100m3/h, min 16bar, 

приклучок 1/2",

Филтер бр. 4: Степен на филтрација: 0,03mg/m3, проток l/min. min. 1667, min. 100m3/h, min 16bar, 

приклучок 1/2", (наменет за фармацевтска и прехрамбена индустрија)

со сензорски управувана автоматска дренажа и со фабрички вграден манометар за пад на притисок. 

Филтерите да имаат сертификат за усогласеност според ЕУ директива 2006/42/ЕС или еквивалентно 

(забелешка: манометарот да е дел од целиот уред, а со сертификатот да се опфатени и редуцирот на 

притисок и манометарот).
Меѓусебно функционално поврзување на елементите од поз. 1-6 со алуминиумски материјали, 

пуштање во работа, подесување на работни параметри

Вкупна цена (без ДДВ) со бројки                 1.717.500,00 ден.

Вкупна цена (со ДДВ) со бројки                  2.026.650,00 ден.

Носителот на набавката се обврзува да достави: каталози, сертификати, атести и останати писмени форми за исполнување на барањата од техничките спецификации.

Одговорно лице

Александар Џамбазовски

Гарантен рок на компресорот (позиција бр. 2 од техничка и финансиска понуда) минимум 5 (пет) години, а на останатата опрема и извршените работи од монтажата минимум 2 (две) 

години, сметајќи од денот на нивното пуштање во употреба. Во овој период носителот на набавката се се обврзува да врши сервисирање и одржување на опремата на сопствена 

сметка.
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