






























ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Набавка на нафтени деривати за потребите на Општина Чаир Еуро Дизел БС (Д-

Е V) и Еуросупер БС 95 
 
 

Ред. Бр. Опис Единица мерка Максимални 
Количини 

1 2 3 4 

1 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) литар 11.000 

2 Еуросупер БС 95 
 литар 6.800 

 
Напомена:  
 
Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на економскиот 
оператор, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се искажува посебно. 
Истата треба да се формира врз основа на последната важечка одлука за определување 
највисоки цени на нафтените деривати, донесена од страна на Регулаторната комисија 
за енергетика на Република Северна Македонија. 
Договорниот орган го задржува правото доколку нема потреба да не изврши целосна 
набавка на количините наведени во техничката спецификација. Набавката на горивото 
ќе се врши сукцесивно за период од една година од денот на склучување на договорот. 
Максималната вредност на договорот ќе биде во висина до износот на средствата 
утврдени во Oдлуката за јавна набавка број ======од ======= година, а истата ќе се 
реализира според потребите на Договорниот орган. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Прилог 1 – Образец на понуда 
 

 
 
Врз основа на огласот број 13990/2021 објавен од страна на Општина Чаир ул.Христијан 
Тодоровски Карпош бр.5 за набавка на стоки за: ,, Набавка на нафтени деривати за 
потребите на Општина Чаир Еуро Дизел БС (Д-Е V) и Еуросупер БС”со спроведување 
на поедноставена отворена постапка, и тендерската документација, ја поднесуваме 
следнава: 

 
П О Н У Д А 

 
Дел I – Информации за понудувачот 
 
I.1.Име на понудувачот: ДПТУ Пуцко Петрол ДООЕЛ 

I.2. Контакт информации 

Адреса: Подруж. бул.Партизански одреди бр.104 Карпош3 Скопје  
(ОКТА бенз.пумпа) 

- Телефон: 02/3077-000 
- Факс: 02/3077-000 
-       Е-пошта: javninabavki@puckopetrol.com 
− Лице за контакт: Билјана Васков 075/448-050 
−  Жиро сметка: 270053125660130   
−  Депонент банка: Халк  Банка АД Скопје 
 

I.3. Одговорно лице: Божанка Грозданова 

I.4. Даночен број: 4018999101772 

I.5. Матичен број: 5312566 

 
 
 
 
 
 
 
 



Дел II – Техничка понуда 
II.1.Согласни сме да ги понудиме следниве  
 
НАПОМЕНА: ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ПОПОЛНУВА ДЕЛОТ НА ТАБЕЛАТА КАДЕ 
СЕ УТВРДУВА ДАЛИ ПОНУДУВАЧОТ ГИ НУДИ СТОКИТЕ ПРЕДМЕТ НА 
НАБАВКА СОГЛАСНО ТЕХНИЧКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ СО ДА ИЛИ НЕ.  

Р.б. Опис 

Понудено согласно техничките 
спецификации: 

ДА/НЕ 

1. Еуро Дизел БС (Д-Е V)  да 

2. Еуросупер БС 95 да 

 
II.3. Ги прифаќаме начинот и рокот 1  на испорака утврдени во тендерската 
документација. 
 
Дел III – Финансиска понуда 
III.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без 
ДДВ, изнесува: 979.264,00 денари  [со бројки] 
(Деветстотини седумдесет и девет илјади и двесте шеесет и четири денари) [со букви]  
Вкупниот износ на ДДВ изнесува 176.267,52 денари  
 
III. 2. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на 
цени: 
Листа на цени за Набавка на нафтени деривати за потребите на Општина Чаир Еуро 
Дизел БС (Д-Е V) и Еуросупер БС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Зборовите „ рокот на испорака“ се бришат во случај кога истиот не е дефиниран. 

 

                                                           



 

Понудената цена е врз основа на Одлуката донесена од страна на РКЕ на РСМ 
број Бр. 02-1556/1 од 23.08.2021 год. 
НАПОМЕНА: Во единечна цена се внесува цената за 1(еден) литар согласно 
Одлуката на Регулаторна комисија на денот на доставување на понудата. На е-
аукција ќе се оди со вкупната цена без ДДВ намалена за одобрениот рабат. 
Согласно негативното наддавање на е-аукцијата ќе се определи рабатот за 
склучување на Договорот за јавна набавка. 
III.3. Нашата понуда ваши за периодот утврден во тендерската документација. Се 
согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација. 
 
III. 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во 
тендерската документација. 
 
Место и датум 
 
Скопје, 24.08.2021 

Одговорно лице* 
 

Божанка Грозданова 
 (потпис) 

 
 *Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното 
лице 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Опис на 

предметот на 
набавката 

Единиц
а мерка 

Макси
мални 
Колич

ини 

Единечна цена 
без ДДВ во 

денари  
(малопродажн

а цена на 
горивата по 
Одлука на 

регулаторна 
комисија без 

ДДВ) 

Даден 
попуст 

искажан во 
процент (%) 

од 
единечната 
цена без ддв 

од колона 
бр.4  

Единечна цена 
без ДДВ  

(малопродажна 
цена на 

горивата) со 
пресметан/ 

вклучен  
попуст- 

процент без 
ДДВ)  
(4-5) 

Вкупна цена 
без ДДВ 

(количина 
помножена со 
единечна цена 

намалена за 
одобрен 
рабат) 
(3*6) 

ЕУРОДИЗЕЛ 
БС (Д-Е V)  литар 11.000 52,11 0,01% 52,10 573.100,00 

Еуросупер  
БС 95 литар 6.800 59,74 0,01% 59,73 406.164,00 

ВКУПНО 979.264,00 
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