






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 HERON  EMPH 80 E9 парче 2 85000,00 170000,00 30600,00

2 GRAND FAR парче 3 24000,00 72000,00 12960,00

3 GRAND FAR парче 2 12000,00 24000,00 4320,00

Дел  5. Подвижни пумпи и ПП црева

Назив  и технички карактеристики на предметот на набавка
2

Пумпа на сопствен погон за исцрпување на нечиста вода (муљна пумпа) со
ротор и работно тело од лиено железо, со максимален дијаметар на
честици кои поминуваат низ пумпата до 23мм, со влезен и излезен отвор за
вода од  2", проток на вода минимум 600 l/min. длабочина на исцрпување
мин. 7 метри. Пумпата да е со комплет усисно црево со соодветна корпа со
неповратна клапна и испусно (потисно) црево мин. Л=20м.

Потопна пумпа на електричен погон за транспорт на чиста и отпадна вода
со содржина на цврсти честички минимум 25мм и прекинувач со пловак,
напон 220V - 50Hz со работно тело и тело на пумпа изработени од
некородирачки челик, лиено железо или еквивалентно со проток на вода
минимум 300 l/min и длабочина на исцрпување мин.7 метри.

Потопна пумпа на електричен погон за транспорт на чиста и отпадна вода  и
прекинувач со пловак,  напон 220V - 50Hz со работно тело и тело на пумпа
изработени од некородирачки челик, лиено железо или еквивалентно со
проток на вода минимум 80l/min и длабочина на исцрпување мин. 7 метри.



4 VAZ Valjevo парче 11 3230,00 35530,00 6395,40

5 VAZ Valjevo парче 2 3230,00 6460,00 1162,80

ПП  црева
- ПП црево тревира должина мин. 15м  со две спојки Storz Ф-52мм  со долго
грло, заптивки од нитрилна гума  ,испитен притисок мин. 25 bar ,работен
притисок мин. 16 bar ,притисок на пукање мин. 50 bar
Mатеријал:
- Внатрешен и надворешен слој – гумирани од нитрилна гума, пресувана
преку внатрешниот слој-ткаено предиво, со процес на екструдирање.
- Среден слој- ткаен од полиамид/ полиестер предива со висока јакост,
бескрајно, исцело ткаени и целосно вградени во гумените слоеви
Особини:
- Надворешен слој–надолжно ребрастмодел со висока отпорност на
абразивност, заштита од контактна топлина
-со висока цврстина и издржливост, отпорни на масла, горива, хемикалии;
топлина, атмосферски влијанија, UV зраци
-без потреба од дополнително чистење, сушење по употреба
-температурен опсег -20°C до 50°C(+100°C)
Серификати за потврда на стандарди
- DIN 14811:2007, BS 6391 type 3 „или еквивалентно“
ПП  црева
- ПП црево тревира должина мин. 15м  со две спојки Storz Ф-75мм  со долго
грло, заптивки од нитрилна гума  ,испитен притисок мин. 25 bar ,работен
притисок мин. 16 bar ,притисок на пукање мин. 50 bar
Mатеријал:
- Внатрешен и надворешен слој – гумирани од нитрилна гума, пресувана
преку внатрешниот слој-ткаено предиво, со процес на екструдирање.
- Среден слој- ткаен од полиамид/ полиестер предива со висока јакост,
бескрајно, исцело ткаени и целосно вградени во гумените слоеви
Особини:
- Надворешен слој–надолжно ребрастмодел со висока отпорност на
абразивност, заштита од контактна топлина
-со висока цврстина и издржливост, отпорни на масла, горива, хемикалии;
топлина, атмосферски влијанија, UV зраци
-без потреба од дополнително чистење, сушење по употреба
-температурен опсег -20°C до 50°C(+100°C)
Серификати за потврда на стандарди
- DIN 14811:2007, BS 6391 type 3 „или еквивалентно“
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VAZ Valjevo

парче 13 3200,00 41600,00 7488,00

Вкупна цена за  дел 5 (без ДДВ) со бројки                 ________________________________________349. 590,00________________________________________________
Вкупна цена за  дел 5 (без ДДВ) со букви                  ______________тристачетириесетидеветилјадидеветстопедесетденари__________________________________________________________________________

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 за  дел 5 (со ДДВ) со букви                  ________четрстодванаесетилјадипетстошеснаесетденари_________________
Понудувачот задолжително ја пополнува колоната 3 од овој образец.
Скопје,18.05.2020______ Одговорно  лице
Место   и  датум _______________________________________

Вкупна цена за  дел 5 (со ДДВ) со бројки                 _________________________________________412.516,00_____________________________________________

ПП Хидрански црева
- ПП црево тревира должина мин. 15м  со две спојки Ф-52мм  испитен

притисок мин. 24 bar ,работен притисок мин. 16 bar ,притисок на пукање мин.
60 bar внатрешен слој (EPDM)

Според :MKC EN  14540:2014 или еквивалентно


