








































 

 

ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје 

Булевар Св. Климент Охридски бр. 30 | 1000 Скопје | Република Северна Македонија 

ЕМБС: 6822380     |     ЕДБ: 4080012531832 

Tel: + 389 2 55 14 100 |      E-mail:  info@eds.mk 

 

Прилог 1 – Образец на понуда 

 

Врз основа на огласот број 02351/2022 објавен од страна на Општина Чаир ул.Христијан Тодоровски Карпош бр.5 за 

набавка на  стоки за: ,, Електрична енергија”со спроведување на отворена постапка, и тендерската документација, 

ја поднесуваме следнава: 

 

П О Н У Д А 
 

Дел I – Информации за понудувачот 

 

I.1. Име на понудувачот: Енерџи Деливери Солушнс АД Скопје 

I.2. Контакт информации 

− Адреса: Бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје 

− Телефон: 025514104; 025511030; 076339630 

− Факс: 023215064 

− Е-пошта: info@eds.mk 

− Лице за контакт: Горан Георгиевски  

I.3. Одговорно лице: Јанис Јанопулос 

I.4. Даночен број: 4080012531832 

I.5. Mатичен број: 6822380 

 

Дел II – Техничка понуда 

 

II.1.Согласни сме да ги понудиме следниве стоки:  

Со поднесување на оваа понуда потврдуваме дека доколку бидеме избрани како најповолен понудувач 

стоките предмет на набавка во целост ќе ги испорачаме согласно техничките спецификации од 

тендерската документација. 

Потрошената електрична енергија за претходниот период е дадена во прилог на тендерската 

документација и истата претставува нејзин составен дел.  
 

II.3. Ги прифаќаме начинот и рокот1 на испорака утврдени во тендерската документација. 

 

 

Дел III – Финансиска понуда 

 

Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: 

Дел Коефициент во проценти 

(%) 

ДЕЛ 1 – Набавка на електрична енергија за Објекти 
на Општината 

30,00 

ДЕЛ 2 – Набавка на електрична енергија за Улично 
осветлување 

30,00 

ДЕЛ 3 – Набавка на електрична енергија за ООУ 
“Лирија  

30,00 

ДЕЛ 4 – Набавка на електрична енергија за О.О.У 
“Исмаил Ќемали“ 

30,00 

ДЕЛ 5 – Набавка на електрична енергија за О.О.У 
“Конгреси и Манастирит“ 

30,00 

 
1 Зборовите „ рокот на испорака“ се бришат во случај кога истиот не е дефиниран. 
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ДЕЛ 6 – Набавка на електрична енергија за ООУ 
“Јашар Беј Шкупи“ 

30,00 

ДЕЛ 7 – Набавка на електрична енергија за ООУ 
“Васил Главинов“ 

30,00 

ДЕЛ 8 – Набавка на електрична енергија за ООУ 
“Tефејуз“ 

30,00 

ДЕЛ 9– Набавка на електрична енергија за ООУ 
“Имри Елези“ 

30,00 

ДЕЛ 10 – Набавка на електрична енергија за ООУ “7 
Марси” 

30,00 

ДЕЛ 11 – Набавка на електрична енергија за OОУ 
“Хасан Приштина“ 

30,00 

ДЕЛ 12 – Набавка на електрична енергија за ОУВ 
“Антон Семјонович – Макаренко“ 

30,00 

ДЕЛ 13 – Набавка на електрична енергија за ЈОУДГ 
“Фидани“ 

30,00 

ДЕЛ 14 – Набавка на електрична енергија за ЈОУДГ 
“Снежана“ 

30,00 

 

 

 

 

III.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за Дел 1: Објекти на 
Општината, изнесува: 30,00%  [со бројки] (триесет проценти) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 

18%.  

 

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

Листа на цени за дел 1.  

 

Ред
Бр. 

Опис  Износ на процентот 

1 Коефициент изразен во процент (%) 30,00 
 

III.3. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за Дел 2: Улично 
осветлување, изнесува: 30,00%  [со бројки] (триесет проценти) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 

18%.  

III4. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени: 

Листа на цени за дел 2.  

Ред
Бр. 

Опис  Износ на процентот 

1 Коефициент изразен во процент (%) 30,00 
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III.5. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за Дел 3: ООУ “Лирија” 

изнесува: 30,00%  [со бројки] (триесет проценти) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 18%. 
III. 6. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени: 

Листа на цени за дел 3.  

 

Ред
Бр. 

Опис  Износ на процентот 

1 Коефициент изразен во процент (%) 30,00 
 

III.7. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за Дел 4: О.О.У “Исмаил 
Ќемали“, изнесува: 30,00%  [со бројки] (триесет проценти) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 18%. 

 

 
III. 8. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени: 

Листа на цени за дел 4.  

 

Ред
Бр. 

Опис  Износ на процентот 

1 Коефициент изразен во процент (%) 30,00 
 

III.9. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за Дел 5: О.О.У “Конгреси 
и Манастирит“:, изнесува: 30,00%  [со бројки] (триесет проценти) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ 

изнесува 18%. 
III. 10. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени: 

Листа на цени за дел 5.  

 

Ред
Бр. 

Опис  Износ на процентот 

1 Коефициент изразен во процент (%) 30,00 
 

III.11. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за Дел 6: ООУ “Јашар 
Беј Шкупи“, изнесува: 30,00%  [со бројки] (триесет проценти) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 

18%. 
III. 12. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени: 

Листа на цени за дел 6.  

 

Ред
Бр. 

Опис  Износ на процентот 

1 Коефициент изразен во процент (%) 30,00 
 

III.13. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за Дел 7: ООУ “Васил 
Главинов“, изнесува: 30,00%  [со бројки] (триесет проценти) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 

18%. 
III. 14. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени: 
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Листа на цени за дел 7.  

 

Ред
Бр. 

Опис  Износ на процентот 

1 Коефициент изразен во процент (%) 30,00 
 

III.15. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за Дел 8: ООУ “Tефејуз“, 

изнесува: 30,00%  [со бројки] (триесет проценти) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 18%. 
III. 16. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени: 

Листа на цени за дел 8.  

 

Ред
Бр. 

Опис  Износ на процентот 

1 Коефициент изразен во процент (%) 30,00 
 

III.17. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за Дел 9: ООУ “Имри 
Елези“, изнесува: 30,00%  [со бројки] (триесет проценти) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 18%. 

III. 18. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени: 

Листа на цени за дел 9.  

 

Ред
Бр. 

Опис  Износ на процентот 

1 Коефициент изразен во процент (%) 30,00 
 

III.19. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за Дел 10: ООУ “7 
Марси”,, изнесува: 30,00%  [со бројки] (триесет проценти) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 18%. 

III. 20. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени: 

Листа на цени за дел 10.  

Ред
Бр. 

Опис  Износ на процентот 

1 Коефициент изразен во процент (%) 30,00 
 

III.21. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за Дел 11: OОУ “Хасан 
Приштина” , изнесува: 30,00%  [со бројки] (триесет проценти) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 

18%. 
III. 22. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени: 

Листа на цени за дел 11.  

 

Ред
Бр. 

Опис  Износ на процентот 

1 Коефициент изразен во процент (%) 30,00 
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III.23. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за Дел 12: ОУВ “Антон 
Семјонович – Макаренко“, изнесува 30,00% [со бројки] (триесет проценти)[со букви] денари. Вкупниот износ 

на ДДВ изнесува 18%. 
III. 24. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени: 

Листа на цени за дел 12.  

 

Ред
Бр. 

Опис  Износ на процентот 

1 Коефициент изразен во процент (%) 30,00 
 

III.25. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за Дел 13: ЈОУДГ 
“Фидани“,,изнесува: 30,00% [со бројки] (триесет проценти) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 18%.  

III. 26. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени: 

Листа на цени за дел 13.  

 

Ред
Бр. 

Опис  Износ на процентот 

1 Коефициент изразен во процент (%) 30,00 
 

III.27. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за Дел 14: ЈОУДГ 
“Снежана“,,изнесува: 30,00% [со бројки] (триесет проценти) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 

18%.  

 

III. 28. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени: 

Листа на цени за дел 14.  

 

Ред
Бр. 

Опис  Износ на процентот 

1 Коефициент изразен во процент (%) 30,00 
 
Напомена:  

Понудениот коефициент не смее да биде повисок од коефициентот по кој се пресметува цената на снабдувач во краен 

случај согласно Тарифниот систем за продажба на електрична енергија (Сл.Весник на РСМ бр.164/2018) изразен во 

проценти. Во спротивно понудата ќе биде оценета за неприфатлива.  
Претворање број (коефициент) во процент = број (коефициент) * 100, а претворање процент во број (коефициент) 

=___%/100. 

Понудениот коефициент треба да се однесува за Активна електрична енергија - Висока тарифа (ВТ) и Ниска тарифа (НТ). 

При конверзија на цената на HUPX берзата од евра во денари ќе се користи средниот курс на НБРСМ на последниот ден 

од месецот за кој се фактурира. 

Цената ќе се корегира така што цената на HUPX бeрзата за месецот за кој се однесува пресметката, ќе биде корегирана 

(профилирана) за понудениот коефициент изразен во проценти, согласно понудата на најповолниот понудувач. 

Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација. 
 
III.29. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање 

утврден во тендерската документација. 
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III.30. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација. 

 

Место и датум 

 

___________________________ 

Одговорно лице* 

 

___________________________ 

(потпис) 
 *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. 

**Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на 

понудата потпишано од одговорното лице  
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