






 
Прилог 1 – Образец на понуда 
 
       Врз основа на Огласот број  04356/2020 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 услуга за 
анализа на вода за пиење - Биолошка анализа на вода 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: ЈНУ Хидробиолошки завод -Охрид 
I.2. Контакт информации 

− Адреса: ул. Наум Охридски бр. 50 
− Телефон: 046 231 050 
− Факс: _046 262 910 
− Е-пошта: nabavki.hio@gmail.com 
− Лице за контакт: Благоја Трајчевски 

I.3. Одговорно лице: Елизабета Велјаноска Сарафилоска 
I.4. Даночен број: 4020960118397 
I.5. Матичен  број: 4006526 

  Дел II – Финансиска  понуда 
II.1.. Вкупнaтa ценa нa нaшaтa понудa, вклучувaјќи ги сите трошоци и попусти изнесувa: 

Премет на договорот за 
јавна набавка 

Вкупен износ 
без ДДВ 

Вкупен износ 
со ДДВ 

ДДВ 

Биолошка анализа на вода 52.800,00 62.304,00 9.504,00 

  
 II.1.1 Според тоа, вкупната цена на нашата понуда,  вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, 
без ДДВ, изнесува: 52.800,00 [со бројки] (педесет и две илјади и осумстотини) [со букви] денари. Вкупниот 
износ на ДДВ изнесува 9.504,00.  

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на започнување и завршување на услугите утврдени во тендерската 
документација. 

II.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот и 
рокот на плаќање утврден во тендерската документација. 

II.4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската 
документација и техничката спецификација и приложениот модел на договор . 

II.5. Детaлен прикaз нa нашата понуда во поглед на вкупнaтa ценa нa нaшaтa понудa и квалитетот oдносно 
техничките карактеристики на понудените услуги е дaден во Техничко Финансиска понуда која  заедно со 
тендерската документација е во прилог на Огласот за јавна набавка . 

                 
Место и датум 
___________________________ 

Одговорно лице 
Елизабета Велјаноска Сарафилоска 

(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. 



Економски оператор            Договорен орган 
ЈНУ Хидробиолошки Завод - Охрид              ЈП ВОДОВОД Куманово  
 
 
 
 

ТЕХНИЧКО-ФИНАНСИСКА ПОНУДА 
 
 
 

Биолошка анализа на вода -Анализа на фито и зоопланктон во вода 
 
 

Р.бр Предмет на договорот за јавна 
набавка 

Единечна мера 
 

Количина 
 

Единечна 
цена без 
ДДВ 

Вкупен износ без 
ДДВ 

ДДВ 

 Биолошка анализа на вода      
1. Квалитативен и кванитативен состав на фито планктон Мостри 6 4.400,00 26.400,00 4.752,00 
2. Квалитативен и кванитативен состав на зоо планктон Мостри 6 4.400,00 26.400,00 4.752,00 

 
        

Вкупна цена (без ДДВ) со бројки  52.800,00 
 
Вкупна цена (без ДДВ) со букви  Педесет и две илјади и осумстотини денари 

 Вкупна цена (со  ДДВ) со бројки  62.304,00 
 
Вкупна цена (со  ДДВ) со букви   Шеесет и две илјади и тристачетири денари 

         Место   и  датум 
                                                                                                                                                                                         Одговорно лице 
             _______________                                                                                                                                Елизабета Велјаноска Сарафилоска   
 

 
 
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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