






 Дел  4. Професионална опрема на електричен погон

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 Makita, GA5040RZ1 парче 2

6.302,00 12.604,00

2.268,77

2 Makita, HP2070 парче 2

12.775,48 25.550,97

4.599,17

3 Makita, HM1802 парче 1

102.209,00 102.209,00

18.397,77

4 Makita, DF333DWAE парче 2

8.516,00 17.032,00

3.066,01

5 Makita, DGA504RMJ парче 1

25.551,00 25.551,00

4.599,33

6

MTX-AG POWER 20

парче 1

10.732,00 10.732,00

1.931,78

Eлектропневматски чекан за рушење (кршач) на електричен погон со
следниве карактеристики: влезна моќност мин. 1800W, напон 220V - 50Hz, ,
ударна  енергија min.35Ј, комплет со шпиц  и секач.

Назив  и технички карактеристики на предметот на набавка

2

Рачна брусилка на електричен погон  со следниве карактеристики : моќност
min -900W ,напон 220 V - 50 Hz, дијаметар на диск Ø 125 mm, вртежи во
минута min - 10000.

Рачна дупчалка на електричен погон  со следниве карактеристики : моќност
min -900W,напон 220 V - 50 Hz ,капацитет на стезна чаура од 1,5 - 13 mm,
брзина празен од (min-1) 0-2900, број на удари под оптоварување  (min-1) 0-
58000

Батериска рачна дупчалка со следниве карактеристики: напон на батерија
минимум 12V,капацитет на батерија 2Ah: минимум 2 брзини (ниска/висока) ;
брзина без оптоварување (ниска) од 0÷350мин"¹ , брзина без оптоварување
(висока) од 0÷1400мин"¹ :максимална тежина 2кг(комплет со батерија).
Производот да се испорача во соодветна кутја за транспорт, полнач и
резервна батерија.

Батериска рачна професионална брусалка со следниве карактеристики:
напон на батерија минимум 18V,капацитет на батерија мин.4Ah, моќност
мин1000W,   брзина од 3000÷9000мин"¹ , Прифат на диск Ф22,2 и дијаметар
на диск Ф125. Производот да се испорача во соодветна кутја за транспорт,
полнач и резервна батерија.

Батериска рачна аголна брусилка со следниве карактеристики: напон на
батерија 18V,вртежи во празен од min. 8000vrt/ min.пречник на брусен
камен125мм,насаден отвор на диск 22мм.



7 Makita, JR3070CT парче 1
15.330,00 15.330,00

2.759,53

8 Makita, UC4051A парче 1

12.775,00 12.775,00

2.299,59

9 Makita, 2712 парче 1
22.996,00 22.996,00

4.139,38

10  Stihl FS450 парче 2
38.329,00 76.658,00

13.798,44

11 FIXpoint, 200-400C, max. f-1.5mm парче 1 2.175,00 2.175,00 391,57

12 Proline, 60070, 150W парче 1 681,00 681,00 122,65Лемилица  (пиштол)

Моторна пила на електричен погон за сечење на дрвени талпи, греди и
слично со моќност од мин.2000W , напон 220V - 50Hz,  со должина на ножот
за сечење мин.L=450мм, брзина на верига 800 m/min, чекор на верига 3/8 ".

Статичен циркулар за сечење на даски, талпи и слично, напон 380V-50Hz, со
штитник за пила и подесување на дебелина на сечење.

Косилка за трева - тример со мотор на внатрешно согорување ,моќност min -
4KS

Лед лампа на плин

Рачна реципрочна (сабјеста) пила на електричен погон за сечење на дрво до
д=230мм, сечење на метал со дебелина до 20мм,моќност мин. 1100W, напон
220 V - 50 Hz.

Вкупна цена за  дел 4 (без ДДВ) со бројки                 _______________________________________________________________________324.300,00

потпис и  печат

Скопје, 17.07.2020 Одговорно  лице
Место   и  датум

Вкупна цена за  дел 4 (со ДДВ) со бројки                 ________________________________________________________________________382.682,00
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