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IV. ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДА  
         

              Врз основa нa Оглaсот број  10584/2020 објaвен од стрaнa нa ЈП Водовод Кумaновo, зa доделувaње нa 

договор зa јaвнa нaбaвкa нa алат и опрема – опрема за бушење под коловоз 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: 

  
П О Н У Д А 

 

ДЕЛ I – Информации за понудувачот 

 

1.1. Име на понудувачот: МАГНОМЕТАЛ ДООЕЛ 

1.2. Контакт информации 

Адреса: ул. Анте Хаџимитков бр. 7 

Телефон: 02 3237-244 

Факс: 02 3115-390 

Е-пошта: info@magnometal.com.mk 

Лице за контакт: Радослав Галиќ 

1.3. Одговорно лице: Радослав Галиќ  

1.4. Даночен број: МК4030991175262 

1.5 Матичен број: 4282345 

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 (IV.1 општ дел и IV.1 Листа на цени)   
     -пополнети техничко и финансиска понуда  со детален опис  на понудените стоки; 

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

- постапката наведени во точка 2.2.2 во тендерската документација; 

- документи за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност наведени во 

  потточка 2.3.1.1   од  тендерската документација; 

- изјава за сериозност на понудата  

 - 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)  

        - каталози и брошури со опис на техничките карактеристики на понудените стоки  и   

          сертификaти  
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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. 
 

  ДЕЛ II – ФИНАНСИСКА ПОНУДА 

 

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

Премет на договорот за јавна 
набавка 

Вкупнa ценa 
без ДДВ 

Вкупнa ценa 
со ДДВ 

ДДВ 

Алат и опрема – опрема за бушење 
под коловоз 

863.770,00 1.019.249,00 155.479,00 

 

     
 
 
II.1.1 Според тоа, вкупната цена на нашата понуда,  вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ, 
изнесува: 863.770,00 (осумстотини шеесет и три ијалди седумстотини и седумдесет) денари. Вкупниот износ на ДДВ 
изнесува 155.479,00.  

 

 

II.2.2.Прифaќaме предметот на набавката да се испорачува сукцесивно, според потребите на договорниот орган, 

нaјдоцнa во рок од 7 (седум) денa од денот нa прием нa писменaтa нaрaчкa нa Договорниот оргaн, нa локaцијa  на  

објекти нa ЈП “Водовод“ Кумaново.  

  

II.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. 

 

II.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. 
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Место и дaтум 

Скопје, 28.07.2020 

Одговорно лице* 

Радослав Галиќ 

(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,тип, модел

Единица мерка Kоличина Единечна  цена Вкупна цена без ДДВ ДДВ

1 3 4 5 6,00     7,00     8,00     

1

Производител: TERRA TRENCHLESS 

Модел: T 080 Plus SK                Потекло: 

Швајцарија                        Дијаметар: 80 

mm                        Должина: 1.410 mm                        

Тежина: 37 kg                        

Фреквенција: 395 1/min         

Потрошувачка на воздух: 1,8 m3/min 

Работен притисок: 6-7 bar

парче 1

486.605,00     486.605,00     87.589,00     

Техничко финансиска понуда за Алат и опрема - опрема за бушење под коловоз

Назив  и технички карактеристики на предметот на набавка

2
Опрема за хоризонтално бушење во земја (ракета за бушење)  

под коловоз на пневматски погон, со метод на поместување и 

набивање на земјата во околното тло.

Дијаметар на ракетата за бушење Д=75мм

Должина  од 1400 до 1500мм

Работен притисок 6 – 7 бари

Потрошувачка на компримиран воздух 0.9 м3 / мин.

Број на удари во минута 400 удари/мин.

Тежина не повеќе од 40 кг

Можност за промена на правец при бушење (напред-назад).

Линиски подмазивач за подмазување и заштита против 

мрзнење.

Соодветно фабричко средство против мрзнење и подмачкување 

на механизмот мин 50литри.

Без опрема за стартување и нишанење

Преведено упатство за употреба на македонски јазик 

(опционално на српски или хрватски) 

Гаранција мин. 12 месеци 

Стандарди по кои опремата треба да е произведена:

EN ISO 12100-1:2003 + A1:2009

EN ISO 12100-2:2003 + A1:2009

EN ISO 14121-1:2007

EN 983:1996 + A1 2008

EN ISO 3744:2009



2

Производител: TERRA TRENCHLESS 

Модел: TU 055 R                      Потекло: 

Швајцарија                        Дијаметар: 55 

mm                        Должина: 1050 mm                        

Тежина: 13 kg                        

Фреквенција: 520 1/min         

Потрошувачка на воздух: 0,9 m3/min 

Работен притисок: 6-7 bar

парче 1

377.165,00     377.165,00     67.890,00     

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.

Вкупна цена  (со ДДВ) со букви: еден милион деветнаесет илјади двесте четириесет и девет денари

Понудувачот задолжително ја пополнува колоната 3 од овој образец. 

Скопје, 27.07.2020 Одговорно  лице

Место   и  датум Радослав Галиќ

Вкупна цена  (без ДДВ) со бројки: 863.770,00

Вкупна цена  (без ДДВ) со букви: осумстотини шеесет и три илјади седумстотини и седумдесет денари

Вкупна цена  (со ДДВ) со бројки: 1.019.249,00

Опрема за хоризонтално бушење во земја (ракета за бушење)  

под коловоз на пневматски погон, со метод на поместување и 

набивање на земјата во околното тло.

Дијаметар на ракетата за бушење Д=55мм

Должина  од 1050 до 1200мм

Работен притисок 6 – 7 бари

Потрошувачка на компримиран воздух 0.5 м3 / мин.

Број на удари во минута 480 удари/мин.

Тежина не повеќе од 18 кг

Можност за промена на правец при бушење (напред-назад).

Линиски подмазивач за подмазување и заштита против 

мрзнење.

Соодветно фабричко средство против мрзнење и подмачкување 

на механизмот мин 50литри.

Без опрема за стартување и нишанење

Преведено упатство за употреба на македонски јазик 

(опционално на српски или хрватски)

Гаранција мин. 12 месеци

Стандарди по кои опремата треба да е произведена:

EN ISO 12100-1:2003 + A1:2009

EN ISO 12100-2:2003 + A1:2009

EN ISO 14121-1:2007

EN 983:1996 + A1 2008

EN ISO 3744:2009
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