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Пролог 1 – Образец на понуда 

 

Врз основа на огласот број _04276/2022 објавен од страна на Општина Чаир, за набавка на работи за 

Градежно занатски работи за реконструкција на постоечка фонтана, со спроведување на поедноставена 

отворена постапка, и тендерската документација, ја поднесуваме:  

 

П О Н У Д А 
 

Дел I – Информации за понудувачот 

 

I.1. Име на понудувачот: ФЛУИД ПРОЕКТ ДОО Скопје 

I.2. Контакт информации 

 Адреса: бул. Србија бр.9 

 Телефон: 02/3130-143 

 Факс: _02/3112676 

 Е-пошта: contact@fluidproject.com.mk 

 Лице за контакт: Далибор Здравески 

I.3. Одговорно лице: __Периклија Бешка 

I.4. Даночен број: 4030992158914 

I.5. Матичен број: 4387244 

 

Дел II – Техничка понуда 

 

II.1.Согласни сме да ги понудиме следниве работи: Со поднесување на оваа понуда изјавуваме дека 

паботите предмет на набавбка во целост ќе бидат извршени согласно техничките спецификации. 
 

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот1 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: 

2.395.770,00 ден  [со бројки] (_Два милиони триста деведесет и пет илјади седумстотини и седумдесет 

денари.)  [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува ___431.238,6 ден. 

 
 

III. 2. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени: 

Листа на цени . 

 

 

 

 

 

 

 

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

. 

Бр. 

Опис Ед. мера Коли

чина 

Единечна 

цена без ДДВ 

Вкупна цена без 

ДДВ 

Вкупна цена со 

ДДВ 

1 Демонтажа на хоризонтални 

пумпa Grundfos  NB 80-160 

проверка, подмачкување и 

повторна монтажа истата 

ком 4 

 
16.560,00 ден. 

        
 66.240,00 ден  

 

        
    78.163,20 ден  

 

2 Проверка на сите рачни 

топчести вентили 
ком 8 

1.140,00 ден  
 

     9.120,00 ден  
 

  10.761,60 ден  
 

3 Проверка и чистење на 

всисните филтри 
ком 4 

1.560,00 ден  
 

  6.240,00 ден  
 

  7.363,20 ден  
 

4 Проверка на електрокоманден 

ормар, подсување и пуштање во 

работа 

ком 1 

14.400,00 ден  
 

   14.400,00 ден  
 

   16.992,00 ден  
 

5 Набавка, испорака и монтажа 

на усисна решетка за фонтанско 

корито 

ком 1 
354.000,00 
ден  

 

354.000,00 ден  
 

 417.720,00 ден  
 

6 Набавка, испорака и монтажа 

на пумпа за филтрација 

поставена во долното 

фонтанско корито 

ком 1 

117.600,00 
ден  

 

117.600,00 ден  
 

  

 138.768,00 ден  
 

 

7 Набавка, испорака и монтажа 

на базенски филтер Ø920 
ком 1 

54.360,00 ден  
 

 54.360,00 ден  
 

   64.144,80 ден  
 

8 Набавка, испорака и монтажа 

на кварцен песок 
кг 530 

45,00 ден  
 

  23.850,00 ден  
 

   28.143,00 ден  
 

9 Набавка, испорака и монтажа 

на PVC Ф75 PN10 цевна 

инсталација за поврзување на 

пумпата со песочниот филтер 

м 12 

5.520,00 ден  
 

  66.240,00 ден  
 

   78.163,20 ден  
 

10 Изработка на систем за 

автоматска надополна на 

фонтаната со вода 

ком 1 
 16.200,00 ден  

 
  16.200,00 ден  

 
   19.116,00 ден  

 

11 Изработка на соодветна куќарка 

за песочен филтер со димензија 

(1300х1500х1200) 

ком 1 
246.000,00 
ден  

 

246.000,00 ден  
 

  290.280,00 ден  
 

12 Винклување на пумпа, промена 

на лагери и заптивка на пумпа 

Grundfos  NB 80-160                                                                                       

(само доколку има потреба) 

ком 3 

 23.280,00 ден  
 

  69.840,00 ден  
 

    82.411,20 ден  
 

 

13 Набавка, испорака и монтажа 
на нова пумпа Grundfos NB 80-

160                                                                                          

ком 3 
238.200,00 
ден  

 714.600,00 ден  
 

  843.228,00 ден  
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(само доколку има потреба)    

 

14 Набавка, испорака и монтажа 

на рачен топчест вентил DN80 
ком 8 

12.540,00 ден  
 

100.320,00 ден  
 

118.377,60 ден  
 

15 Набавка, испорака и монтажа 

на механички всисен филтер 
ком 4 

41.520,00 ден  
 

166.080,00 ден  
 

195.974,40 ден  
 

16 Набавка, испорака и монтажа 
на електрокоманден ормар за 

автоматска работа на 

фонтаната. 

ком 1 

53.040,00 ден  
 

53.040,00 ден  
 

 62.587,20 ден  
 

17 Чистење на фонтанските корита 

горе и доле  со хемиски 

средства                                                                               

( вертикалниот зид не се зема 

во предвид) 

паушал 1 

 57.600,00 ден  
 

57.600,00 ден  
 

 67.968,00 ден  
 

 

Одржување    

18 Месечно одржување на 

целокупната фонтанска опрема 

два пати неделно со следниве 

фази: 

-чистење на всисните филтри 

-собирање на нечистотии од 

фонтанските корита 

-перење на песочен филтер 

-додавање на бактериолошки, 
фунгацидни и рН 

стабилизирачки средства 

Месец 3 81.120,00 ден. 243.360,00 ден. 287.164,80 ден. 

19 Конзервирање на фонтаната за 

зимскиот период со дренажа на 

водата од сите цевки и пумпи 

Паушал 1 16.680,00 ден. 16.680,00 ден. 19.682,40 ден. 

 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАР 

Вкупно: 2.395.770,00 ден  
 

18 % ДДВ 431.238,6 ден. 

СЕ ВКУПНО: 2.827.008,6 ден. 

 

 

III.3. Нашата понуда ваши за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со 

начинот на плаќање утврден во тендерската документација. 
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III. 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската 

документација. 

 

Место и датум 
 

Скопје,19.03.2022 

Одговорно лице* 
 

            Периклија Бешка___ 

(потпис) 
 

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