






Прилог 1 – Образец на понуда 
 
       Врз основа на Огласот број  02308/2021 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 по втор пат 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: ЈЗУ Институт за јавно здравје на РСМ-Скопје 
I.2. Контакт информации 

− Адреса: ул. 50 дивизија бр,6 
− Телефон: 023125044 
− Мобилен:070597667 
− Факс: 02/ 3223354 
− Е-пошта: alekstrajkovska@yahoo.com 
− Лице за контакт: Александра Трајковска 

I.3. Одговорно лице: Шабан Мемети 
I.4. Даночен број:  4030982108064 
I.5. Матичен  број: 4066383 

  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 

Дел 1-Основен преглед А / / / 

Дел 2-Периодичен преглед Б 149.100,00 / / 

 
    II.1.1 Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за ДЕЛ 1, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и 
увозни царини, без ДДВ, изнесува:__________________ [со бројки] 
(________________________________________________________) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ 
изнесува ________________.  

II.1.2 Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за ДЕЛ 2, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и 
увозни царини, без ДДВ, изнесува: 149.100,00 [со бројки] (сточетириесетидеветилјадиистоденари) 
[со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува _________/_______.  

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 следниве листи, дадени во прилог на 



тендерската документација и тоа: Техничко-Финансиска понуда за дел 1 и Техничко Финансиска понуда за 
дел 2. 

                 
 

     
Место и датум 
Скопје,22.02.2021 

Одговорно лице 
Доц.др.Шабан Мемети 

(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 
ЈЗУ Институт за јавно здравје на РСМ-Скопје        ЈП ВОДОВОД Куманово  
 

ТЕХНИЧКО- ФИНАНСИСКА ПОНУДА 
 

Дел 2 :Периодичен преглед Б 
 

Р.бр Предмет на договорот за јавна 
набавка 

Единечна мера 
 

Количина 
 

Единечна 
цена без 
ДДВ 

Вкупен износ без 
ДДВ 

ДДВ 

1. Комплетна физичко-хемиска анализа на вода Парче (мостри) 24 4700,00 112.800,00 / 

 - Боја 
- Матност 
- pH 
- Потрошувачка на  KMnO4   
- Сув остаток на 180º 
- Електролитска спроводливост  
- Амонијак 
- Нитрити 
- Нитрати 
- Хлориди 
- Сулфати 
- Железо 
- Манган 
- Флуориди 
- Калциум 
- Магнезиум 
- Вкупна тврдина 
- Карбонатна тврдина 
- Бакар 
- Цинк 
- Олово 
- Кадмиум 
- Кобалт 
- Никел 
- Хром вкупен 
- Арсен 
- Алуминиум 
- m-алкалитет 
- Р-алкалитет 
- Хидрокарбонати(HCO3) 

     



2. Анализа на пестициди  на сирова вода од 
акумулација Липково,дренажен с-м Бедиње и 
водоснабдителен с-м Митев мост 

Парче (мостри) 3 2500 7500,00 / 

 Органофосфорни пестициди 
- Phorate 
- Pirimiphos-metyl 
- Feritrothion 
- Chlorpyripfos-methyl 
- Malathion 
- Parathion 
- Parathion-methyl 

 
Органохлорни пестициди 

- Lindan (gama HCH) 
- HCH (alfa+beta+delta) 
- Aldrin 
- Dieldrin 
- HCB 
- 2,4’DDE 
- 4,4’DDE 
- 2,4’DDD 
- 4,4’DDD 
- 2,4’DDT 
- 4,4’DDT 
- Endosulfan Sulfat 

     

3. Радиолошка анализа  на сирова вода од 
акумулација Липково,дренажен с-м Бедиње и 
водоснабдителен с-м Митев мост 

Парче(мостри) 3 9600 28.800,00  

 - Вкупна алфа активност 
- Вкупна бета активност 

     

         
Вкупна цена за  дел 2 (без ДДВ) со бројки 149.100,00 
 
Вкупна цена за  дел 2 (без ДДВ) со букви  сточетириесетидеветилјадиистоденари 

 Вкупна цена за  дел 2 (со  ДДВ) со бројки  ________________________/__________________________ 
 
Вкупна цена за  дел 2 (со  ДДВ) со букви   ___________________________/_______________________ 

         Место   и  датум 
                                                                                                                                                                                         Одговорно лице 
             Скопје.22.02.2021                                                                                                                                            доц.др.Шабан Мемети   
 
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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