
 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 



 



 
 
Инструкции за понудувачите 
 

 
1. Корисник на услугите (во понатамошниот текст ,,Набавувач“) 
 

1. Корисник на стоките и услугите (во понатамошниот текст ,, Набавувач“) 
 
Набавувачот на Стоки и Услуги е Друштвото за Туризам Угостителство Рекреација и Спорт              ,, 
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје Подружница Попова Шапка Тетово  : 
 
•  Ул. ,, Мурат Бафтијар “ ББ Тетово   
• Поштенски фах 103 
• Телефони за контакт :044-330-464 ,ел.адреса:contact@popova-sapka.mk 
• Контакт лице :  Феријахе Вељија моб.телефон 070 567-824 е-маил ferijahe83@gmail.com 

 
2.1. Предмет на договорот за набавка е согласно  со Годишниот план за набавки за 2019 година на 
Друштвото за Туризам Угостителство Рекреација и Спорт ,, ЕЛЕМ ТУРС “ ДООЕЛ Скопје . 
 
2.Предмет на Договорот за  набавка 
 
2.1. Предмет на договорот за набавка е набавка на Средства за хигиена,канцелариски материјал, 
материјал за тековно одржување и ситен и потрошен инвентар за потребите на Подружница 
Попова Шапка  Тетово  согласно Годишниот план за набавки за 2019 година на Друштвото за 
туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје. 
 
2.2.  Предметот на договорот е делив, како што е дефинирано во техничката спецификација. 
 
3. Начин на испорака/извршување на услугата 
 
3.1. Носителот на набавката е должен предметот на Договорот да го испорача на следниов начин:   
-по претходна писмено или усмено известување од страна на Набавувачот, најдоцна во рок од 10 
дена, од денот на писменото или усменото известување од потребите на Набавувачот согласно 
техничките  спецификации,  како и потребите и  условите кои ги дефинира тековното работење. 
 
4. Разлики во цена (корекција на цени) 
4.1. Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на 
најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на Договорот за  набавка. 
 
 
5. Рок за испорака 
5.1. Носителот на набавката е должен да го испорача предметот на Договорот сукцесивно, во 
зависност од потребите на Набавувачот, ,,Франко“ магацин на работните единици во магацините 
на  Набавувачот –Подружница Попва Шапка Тетово, х. Славија и х. Попова Шапка  , во зависност 
од потребите на Набавувачот согласно начинот на извршување на услугите.     (точка 3). 



 
6. Начин на плаќање 
 
6.1. Начинот на плаќање е вирмански, во рок од 90 дена, од денот на пристигнувањето на 
фактурата кај Набавувачот. 
 
7. Право на учество 
 
7.1. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко 
лице - Понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот 
за  набавка. 

8. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите 

 
За да учествуваат во постапката за доделување на Договор, понудувачите мора да ги исполнуваат 
следниве критериуми за утврдување на нивната способност: 
 
8.1. Лична состојба 

 

 во последните 5 (пет) години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за 
учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари; 

 на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и Договори за јавно приватно партнерство; 

 на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење 
на одделна дејност; 

 понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација; 

 понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки; 

 на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, 
дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност и 

 понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара 
Набавувачот. 

 
8.2. Способност за вршење на професионална дејност 

Понудувачот задолжително треба да ги исполнува следните услови за вршење на професионална 
дејност: 
 

 Понудувачот треба да достави копија од Тековна состојба и Доказ за регистрирана дејност (ДРД 
– образец). 

 Понудувачите може да достават ,,Референтна листа“ и други докази со кои ја потврдуваат 
способноста за вршење на професионалната дејност. 

 



 Комисијата за набавки во текот на спроведување на постапката за евалуација има право да 
побара примероци од понудувачите за утврдување на квалитетот на артиклите, како и да ги 
посети понудувачите со намера да ја утврди нивната способност за вршење на професионалната 
дејност. 

9. Начин на докажување на способноста на понудувачот 

9.1. Комисијата  за набавки, доколку процени дека е неопходно да ја процени способноста на 
понудувачот, го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги 
издале документите за утврдување на личната и професионалната состојба. 

9.2.Понудувачот за докажување на својата лична и професионална состојба поднесува изјава дека 
ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната и професионалната состојба, 
која е дадена во прилог на оваа Покана за прибирање на понуди. Комисијата ќе побара само од 
понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за 
утврдување на неговата лична состојба. 
 
10. Појаснување, изменување и дополнување на условите во Поканата за прибирање на понуди 
 
10.1. Носителот на набавката може да побара појаснување на Поканата или Техничките 
спецификации  од Набавувачот по телефон,  во електронска форма или во писмена форма, 
најдоцна до 3 (три) дена пред крајниот рок за поднесување понудите. 
10.2.Појаснувањето Набавувачот ќе го достави до сите понудувачи што добиле или  подигнале 
Покана за прибирање на понуди, без при тоа да се идентификува понудувачот  што побарал 
појаснување. 
10.3. Набавувачот може по потреба да ја измени или дополни Поканата за предметот на набавка, 
најдоцна до 3 (три) дена пред денот на завршување на крајниот рок за поднесување на понуди и 
навреме да ги информира понудувачите за промените. 

 

11. Изготвување и поднесување на понудите 

11.1. Начин на изготвување на понудата 
 
Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени  во Поканата за прибирање на 
понуди, со користење на обрасците дадени во прилог. 

Понудувачот освен спецификацијата која е составен дел на Поканата за прибирање на понуди, 
може дополнително да  достави своја форма на понудени артикли доколку некои од артиклите не 
се ставени во техничките спецификации. 

Комисијата може да ја земе во предвид дополнетата спецификација доколку смета дека има 
потреба за набавка на таквите производи или истата да ја отфрли. 

 
11.2. Елементи на понудата 
 
Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед: 
 

 Информации за понудувачот; 

 Техничка понуда; 



 Финасиска Понуда; 

 Рок за испорака; 

 Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на 
личната и професионалната состојба. 

 
11.3.   Цена и Период на важност на понудата 

 Понудувачот  во листата на цени и рокови на испорака ја внесува цената. Рокот на испорака го 
дефинира во понудата. 

 Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на понудувачот и да биде 
искажана без данок на додадена вредност кој се искажува посебно. 

 Цената на понудата се пишува со бројки и букви. 

 Доколку одделна понуда содржи невообичаено ниска цена која е значително пониска од 
реалната пазарна цена што предизвикува сомнеж дека Договорот ќе биде извршен, набавувачот 
од понудувачот бара во писмена форма и пред одбивање на понудата, детали околу понудата за 
кои смета дека се важни и ги проверува доказите што биле доставени за оправдување на цената 
на понудата. Ако понудувачот не успее да објасни во писмена форма, кои се причините за таквата цена 
во рок од 3 (три) дена од датумот на поднесување на барањето, или пак ако Комисијата не ги прифати 
неговите причини, понудата ќе биде отфрлена. 

 Цената на понудата се изразува во денари. 

 Периодот на важност на понудата ќе изнесува 90 дена од денот утврден како краен рок за 
поднесување на понудите, за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка 
за понудувачот. 

 

     12. Краен рок и место за поднесување на понудите 

12.1. Краен рок за поднесување на понудите е  11.11.2019 година, во 15:30 часот. Понудите кои 
ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за задоцнети и нема да бидат земени 
предвид во натамошната евалуација. 
12.2. Понудите се поднесуваат во архивата на Дирекцијата на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје  
Подружница Попова Шапка или по пошта со потврда за поштенска пратка на истата адреса и 
поштенски фах. 
 
     13.Евалуација на понудите 

13.1 Комисијата за набавки ќе пристапи кон отварање на понудите доколку е пристигната и само 
една понуда. 
 

14. Критериум за доделување на Договорот 

14.1. Критериуми за доделување на Договорот за  набавка е најниска цена. За носител на 
набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена, чија понуда 
претходно е оценета како прифатлива понуда врз основа на исполнувањето на условите за 
личната состојба на понудувачот и способноста за вршење на професионална дејност. 



14.2. Прифатлива понуда е понуда која е поднесена во утврдениот рок и за која е утврдено дека 
во потполност ги исполнува сите барања од поканата за прибирање на понуди и техничките 
спецификации и одговара на сите критериуми, условите и евентуалните барања за способноста 
на понудувачите. 
 
14.3. Прифатливата понуда покрај најниска цена како основен критериум за доделување на 
договор,  мора да ги задоволи  и  обезбеди потребниот степен на  квалитет на услугите и 
навремената испорака во однос на предметот на набавка за потребите на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ 
Скопје. 
 
15.Доделување на договорот за  набавка 

 
15.1. Корисникот на услугата за набавка – Набавувачот на услуги, по спроведената евалуација на 
понудите, како последна фаза во постапката за Покана за прибирање на понуди, Договорот му го 
доделува на понудувачот чија понуда има најниска понудена цена и ги исполнува условите за 
прифатлива понуда. 
15.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран 
оној кој прв ја поднел понудата. 

 

 

 
16. Известување за доделување на договорот за  набавка 
 
16.1. По завршувањето на изборот на носителот на набавката, Комисијата за набавки е должна да 
достави  Известување до сите учесници во постапката за изборот на најповолната  понуда 
најдоцна во рок од 5 (пет) дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. 
  
17. Завршување на постапката за доделување на договор за набавка 
 
17.1.Постапката за доделување на договор за  набавка завршува на денот на потпишување на 
договорот за набавка од двете договорни страни или со поништување на постапката. 

 

                         КОМИСИЈА ЗА  НАБАВКИ 

 
Друштво за туризам, угостителство, рекреација и спорт 
                      ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје 



Прилог 1 – Образец на понуда 

 

Врз основа на Огласот со број 10-348/3 од 04.11.2019, објавен од страна на Друштвото за туризам, 
угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, за доделување на договор за набавка 
на услуги за потребите на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРС 
ДООЕЛ Скопје, со спроведување на постапка со Покана за прибирање на понуди, ја поднесуваме 
следнава: 
 
 

                                                             П О Н У Д А 
 

 
Дел I – Информации за понудувачот 
 
I.1. Име на понудувачот: 
I.2. Контакт информации: 

 Адреса:    

 Телефон: 

 Факс: 

 Е-пошта: 

 Лице за контакт: 
I.3. Одговорно лице: 
I.4. Даночен број: 
I.5. Матичен број: 
 
Дел II – Техничка понуда 

 
Согласни сме да ги прифатиме условите,  начинот и рокот на испорака утврдени во повикот. 
 
Дел III – Финансиска понуда 
Финансиската понуда со комплетната спецификација на понудените цени/по артикли и делови 
(доколку е делива ) е  доставена во прилог на Понудата. 
 
Цената на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува _________ 
денари, односно со ДДВ, изнесува ___________________. 
Нашата понуда важи за периодот утврден во Поканата за прибирање на понуди и се согласуваме 
со условите и начинот на плаќање утврден во неа. 
 
Дел IV – Рок на испорака 

 
 
Место и датум                                    Одговорно лице 
 
                                                                                                   --------------------- 

 
 
 
 
 



 
 

      

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

      

 
Дел 1-СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ И 
ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРИИ     

      

      

реден 
број 

Вид на производ 
Единична 

мерка 
Планирана 
количина 

Единична 
цена без 

ДДВ 

Оригинален назив на 
понудениот производ 

1 2 3 4 5 6 

1 
Средство за чистење на стаклени 
површини,парфем од 500 мл 

Парче 10   

2 
Средство за чистење на стаклени 
површини,парфем од 1 л. 

литар 20   

3 
Средство за чистење на стаклени 
површини,парфем ,со пумпа од 500 
мл 

парче 20   

4 
Средство за чистење на стаклени 
површини,парфем ,со пумпа од 750 
мл. 

Парче 30   

5 

Средство за чистење на тоалет и 
санитарија,за отстранување на 
бигор,тврдокорни нечистотии и 
бактерии,пакување од 750 мл. 

Парче 90   

6 

Абразивно средство за чистење и 
полирање на керамички, 
порцелански,емајлирани и други 
површини,во пакување од 1 л. 

литар 90   

7 Средство за отпушување на одводи од 
500 мл. 

Парче 20   

8 

Средство за рачно миење на садови, 
Состав: 5-15% анјонски ПАМ, 5% 
нејонски ПАМ, 
бензизотиазолинон,феноксиетанол,п
арфем,гераниол. Во пакување од 1 л. 

литар 100   

9 

Средство за рачно миење на садови, 
Состав: 5-15% анјонски ПАМ, 5% 
нејонски ПАМ, 
бензизотиазолинон,феноксиетанол,п
арфем,гераниол. Во пакување од 3 л. 

Парче 50   

10 Дезинфекционо средство 0,5% 
раствор,пакување од 1 л. 

литар 15   



11 

Средство антибигор против наслаги 
од каменец, рѓа и и сапун во кујна 
(инокс керамика, 
славини,тенџериња,чаши и др.) во 
купатило (керамика и порцелан, 
стаклени и пластични делови од туш и 
големи површини подови и 
керамички плочки). Од 500 мл 

литар 12   

12 Средство за белење,состав:Sodium 
Hidrochloride 4% од 1л. 

литар 50   

13 Солна киселина,16-20% раствор 
HCI,пакување од 1 л. 

литар 50   

14 Средство за чистење на плочки , 
пакување од 1 л. 

литар 30   

15 Средство за чистење на мебел,во 
пакување од 250 мл. 

Парче 8   

16 Средство за чистење теписи и 
теписони,пакување од 500 мл. 

Парче 20   

17 Средство за чистење на површина од 
росфајд,пакување од 500 мл. 

Парче 20   

18 
Средство за чистење рерна и 
загорени наслаги и маснотии со 
пумпа,пакување од 750 мл. 

Парче 25   

19 

Течен освежувач за WC школки-да 
содржи од 15 до 30 % анјонско 
површинско активни материи,од 20 
до 30 % амфотерни површинско 
активни материи,парфем,во 
пакување од мин.360 мл. 

парче 13   

20 

Миризлив сапун за WC школки-да 
содржи од 15 до 30 % анјонско 
површинско активни материи,од 20 
до 30 % амфотерни површинско 
активни материи,парфем,во 
пакување од мин.40 гр. 

парче 20   

21 
Спреј против секакви инсекти 
(комарци,муви ...),во пакување од 
мин. 0,250 л. 

парче 30   

22 
Течен сапун за миење раце со ph 
неутрален фактор,антибактериски,во 
пакување од 1л.,без пумпица 

литар 30   

23 
Течен сапун за миење раце со ph 
неутрален фактор,антибактериски,во 
пакување од 1 л.,со пумпица 

литар 10   

24 
Тоалетен сапун за миење 
раце,цврст,парфимиран,пакување од 
мин.100 гр. 

парче 20   

25 

Освежувач на воздух за просторија 
(распрскувач-озонер)за освежување 
простории ,во пакување од мин. 250 
мл. 

парче 48   



26 

Хотелски сапунчиња за миење раце 
четвртаси,пакување во омот од 
хартија -парче (цврст, 
парфемиран),пакување од 15 гр. 

парче 1.000   

27 

Хотелски сапунчиња за миење раце 
четвртасти,пакување во омот од 
хартија со лого на хотелот-парче 
(цврст, парфемиран),пакување од 15 
гр. 

парче 4.000   

28 
Хотелски шампони за коса, течни, 
пакување во ПВЦ материјал, со лого 
на хотелот-парче (шампон со 
регенератор),пакување од 20 гр. 

парче 2.800   

29 

Хотелски шампони за тело, течни, 
пакување во ПВЦ материјал, со лого 
на хотелот-парче (хидрантен шампон 
за тело),во пакување од 20 гр. 

парче 2.800   

30 

Хотелски шампони за коса, течни, 
пакување во ПВЦ материјал,-парче 
(шампон со регенератор),пакување 
од 20 гр. 

парче 200   

31 

Хотелски шампони за тело, течни, 
пакување во ПВЦ материјал,-парче 
(хидрантен шампон за тело),во 
пакување од 20 гр. 

парче 200   

32 

Трака од хартија,за обележување на 
дезинфициран дел во тоалетот-парче, 
должина од мин.60 цм. и ширина 
мин.4,5 цм. 

парче 200   

33 Капи за туширање,ПВЦ-парче парче 200   

34 

Влажни марамици,без алкохол,со 
лого на хотелот,во пакување од 
мин.1/1,со димензии: од 25 
цм.должина и 15 цм. ширина 

парче 50   

35 
Сунѓерчиња за чистење на чевли во 
пакување од мин.1/1,со димензии од 
5 цм. должина и од 3 ц, ширина 

парче 50   

36 

Целофан (непропустлив на вода, 
тенок,прозирен, од синтетичко 
потекло-целулоза)за обележување на 
дезинфецирани чаши,(во облик на 
кеса)-парче димензии:должина од 
мин.19 цм. и ширина мин.13,5 цм. 

парче 500   

37 
Чепкалки за уши во пакување од мин. 
1/4(во кесичка ПВЦ) 

пакување 100   

38 
Хотелски сет за шиење,во пакување 
со мин.три бои,конец и игла (во кеса 
ПВЦ) 

пакување 30   



 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 Дел 2-ХАРТИЈА ЗА ХИГИЕНА     

      

реден 
број 

Вид на производ 
Единична 

мерка 
Планирана 
количина 

Единична 
цена без 

ДДВ 

Оригинален назив на 
понудениот производ 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тоалетна хартија,двослојна бигувана 
и перфорирана 100% целулоза 

ролна 6000   

2 Тоалетна хартија 0,500 2SL ролна 48   

3 Хартија за печење парче 10   

4 

Брисачи за раце,минимум 
двослојна,бигувани и 
перфорирани,состав 100% 
целулоза,ширина од 30 цм 

ролна 400   

5 
Брисачи за раце,(зиг-заг),состав 100% 
целулоза,димензии 20,5 цм х 24,5 
цм ,во пакет од мин.4000 ливчиња 

парче 400   

6 
Салфетки бели,двослојна 100% 
целулоза со димензии 33 х 33 см ,во 
пакување од мин.50 

пакување 1500   

7 
Салфетки во боја ,двослојна 100% 
целулоза со димензии 33 х 33 см ,во 
пакување од мин.80 

пакување 200   

      

 

 

 

 

     

 Дел 3-СРЕДСТВА ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА     

      

      

реден 
број 

Вид на производ 
Единична 

мерка 
количина 

Единична 
цена без 

ДДВ 

Оригинален назив на 
понудениот производ 

1 2 3 4 5 6 



1 

Детергент за машинско перење на 
алишта,прашкаст,30-45-60-90 С, 
Состав : 5-15% анјонски ПАМ ; 5% 
нејонски ПАМ , поликарбоксилати; 
ензими,оптички белила,парфем. 

килограм 250   

2 Прашак за рачно перење,пакување до 
1 кг. 

килограм 10   

3 
Оплеменувач (омекнувач)течен на 
вода,за перење на алишта,пакување 
од 2 л. 

Парче 10   

4 
Средство за штиркање на алишта,за 
машинско перење,течно во пакување 
од мин. 0,5 л. 

Парче 5   

5 
Средство за отстранување на флеки,за 
машинско перење,течно во пакување 
од мин. 0,5 л. 

Парче 10   

      

      

      

 
Дел 4-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 
ХИГИЕНА     

      

реден 
број 

Вид на производ 
Единична 

мерка 
Планирана 
количина 

Единична 
цена без 

ДДВ 

Оригинален назив на 
понудениот производ 

1 2 3 4 5 6 

1 
Крпи за бришење (100% памук) со 
моќ на впивање на течност,со 
димензии минимум 200 Х 190 х 4 мм 

парче 40   

2 
Сунѓери со абразивна подлога за 
миење на садови,димензии мин. 9 х 5 
см 

парче 50   

3 Сунѓер универзал автомобили парче 20   

4 Нерѓосувачка жица за садови парче 100   

5 Поцинкована жица за миење 
садови,тежина од мин. 9 гр. 

парче 30   

6 Ракавици гумени хигиеничарски 
големина M,L,XL 

парче 20   

7 
Ракавици работнички од платно и 
гума 

парче 20   

8 Ракавици за една употреба парче 80   

9 Ракавици латекс 1/100 пакет 5   

10 Вреќи за отпад,ПВЦ,големи од 150 
л.од мин. 10 во пакување 

парче 2500   

11 Вреќи за отпад,ПВЦ,големи од 250 
л.од мин. 10 во пакување 

парче 50   



12 Мали папучи за правосмукалка VOX 
или еквивалент, дијаметар од 30 мм. 

Парче 5   

13 Кеси за усисивач платно Парче 10   

14 Кеси за усисивач од хартија Парче 50   

15 

Метла-сиркова 5 пати шиена со 
дрвена рачка,со димензии на рачка 
од 120 цм и димензии на делот за 
чистење од 35 цм 

парче 20   

16 

Метла-пластична со рачка,со 
димензии на рачка од 120 цм и 
димензии на делот за чистење од35 
цм 

парче 10   

17 
Четка за собирање на пајажина со 
димензии на рачка од 120 цм 

парче 5   

18 ПВЦ четка за чистење на WC шоља парче 30   

19 
Џогер(ПВЦ дршка со висина мин.140 
цм. пресован сунѓер мин.28/9 цм) 

парче 15   

20 
Реса со дрвена рачка за чистење 
подови 

парче 5   

21 Реса резерва за чистење подови парче 15   

22 Пресован сунгер за џогер за чистење 
на подови (резерва) мин.28/9 цм. 

парче 15   

23 Канти за ѓубре со капак од мин.50 л. 
пластични 

парче 6   

24 Канти за ѓубре без капак од мин.50 л. 
пластични 

парче 6   

25 Корпа за отпадоци пластични Парче 10   

26 Лопатче за отпад,ПВЦ-ширина мин.20 
цм.дожина мин.30 цм. 

парче 10   

27 ПВЦ кофа за цедење на џогер мин. 10 
литри 

парче 4   

 

 

 

 

     

 
Дел 5-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 
КУЈНА     

      

реден 
број 

Вид на производ 
Единична 

мерка 
Планирана 
количина 

Единична 
цена без 

ДДВ 

Оригинален назив на 
понудениот производ 

1 2 3 4 5 6 

1 Вреќа за отпад,ПВЦ,големи од 100 
литри,од мин.10 

парче 2000   

2 Вреќа за отпад,ПВЦ,мали од 60 
литри,од мин.10 

парче 200   



3 Кеси за замрзнување,од 3 литри,во 
пакување од мин.50 

пакување 20   

4 Најлон кеса трегерици 1/100 парче 50   

5 Алуминска фолија за храна,во 
пакување од.мин.10 м. 

парче 50   

6 Алуминска фолија за храна,во 
пакување од 1 килограм 

килограм 10   

7 
Најлонска фолија,во пакување од 
мин. 10 метри 

парче 20   

8 

Чепкалки за заби во пакување од 
мин.1/1000 во ПВЦ,секоја 
поединечно спакувана во 
фолија/хартија 

пакување 20   

9 Чепкалки за заби во пакување од 
мин.1/1000 во ПВЦ 

пакување 10   

10 Чепкалки за заби во пакување од 
мин.1/100 во ПВЦ 

пакување 100   

11 
ПВЦ чаши за една употреба од 200 
мл.паковање од 100 парчиња 

пакување 40   

12 
ПВЦ чаши за една употреба од 50 
мл.паковање од 100 парчиња 

пакување 10   

13 
ПВЦ пластични лажичиња за една 
употреба во паковање од 500 
парчиња 

пакување 40   

14 

ПВЦ цевки(сламки за сок,кафе...)за 
една употреба,со димензии мин.240 
мм должина и мин.2 мм ширина,во 
пакување од 100 парчиња 

пакување 20   

15 Чаршафи книжни Парче 500   

16 
Стапчиња за ражничи,дрвени,за една 
употреба,со димензии мин.20 цм,во 
пакување од 100 парчиња 

пакување 5   

17 
Плински боци за еднократна 
употреба, 190 гр. 

парче 20   

18 Новогодишни украси- разни парче 2   

19 
Свеќи (обични, бела боја, високи 
мин.20 цм.)во пакување од 25 
парчиња 

парче 200   

20 
Свеќи (обични,во боја, високи мин.20 
цм.)во пакување од 25 парчиња 

парче 40   

21 Мрежа за пинг понг Парче 2   

22 Рекети за пинг понг Парче 10   

23 Топчиња за пинг понг Парче 100   

      

 
 
 



 
 

      

      

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

      

      

      

      

 ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЈА     

реден 
број 

Вид на производ 
Единична 

мерка 
Планирана 
количина 

Единична 
цена без ДДВ 

Оригинален назив 
на понудениот 

производ 

1 2 3 4 5 6 

1 
Каса прими,карбонизирани со 
мин.димензии 20*9.5цм мин.1/100 
листови 

кочан 20   

2 
Каса исплати,карбонизирани со 
мин.димензии 20*9.5цм мин.1/100 
листови 

кочан 10   

3 
Требовање со приближно димензии 
21*15 цм мин,1/100 листови 

кочан 30   

4 
Приемница со приближно димензии 
21*15 цм мин,1/100 листови 

кочан 25   

5 
Испратница со приближно димензии 
21*15 цм мин,1/100 листови 

кочан 10   

6 
Дневник на благајна А4 формат мин . 
100 листа 

парче 5   

7 
Приемна книга ( за пошта) Со 
приближно димензии 21*15 цм 
мин.1/100 листови 

кочан 5   

8 
Пописна листа А4 Формат со корица 
мин.100 листа 

парче 10   

9 
Налог за деловно патување-патна 
сметка А4 формат мин.100 листа 

кочан 3   

10 
Образец – сметко потврда А5 формат 
мин.100 листа 

кочан 1   

11 
Образец – реверс А5 формат мин.100 
листа 

кочан 2   

12 
Картон за странски гости димензии 
11.3*24.8 дебелина на картон 
мин.0.02 мм 

парче 1000   

13 Образец ПП 10 мин. 100 листа кочан 15   

14 образец ПП 30 мин. 100 листа кочан 5   

15 Образец ПП 40 мин. 100 листа кочан 5   



16 Образец ПП 50 мин. 100 листа кочан 10   

17 образец ППР мин. 100 листа кочан 2   

18 Образец ЗО мин. 100 листа кочан 3   

19 
КДФИ_ книга за дневни финансиски 
извештаи со корица 

парче 12   

20 
Итна сметководствена книга со 
корица 

парче 12   

21 Паргон блок со перфорација парче 15   

22 
Завршна сметка-годишна А4 формат-
комплет со корица 

парче 4   

23 
Книга за домашни гости А4 формат со 
тврда корица мин. 100 листа 

парче 3   

24 
Книга за странски гости А4 формат со 
тврда корица мин100 листа 

парче 3   

25 
книга за влезни фактури А4 формат 
со тврда корица мин,100 листа 

парче 4   

26 
Книга за излезни фактури А4 формат 
со тврда корица мин. 100 листа 

парче 4   

27 
Доставна книга за пошта А4 формат 
со тврда корица мин,100 листа 

парче 2   

28 
Деловодна книга ( деловодник) 
димензии 240*340 мм мин,200 листа 

парче 2   

29 
Карнетка тетратка А5 формат со 
тврда корица мин.100 листа 

парче 2   

30 
тетратка А4 формат со тврда корица 
со коцки мин.100 листа 

Парче 10   

31 
Тетратка А4 формат со мека корица 
со коцки мин.од 60 листа 

парче 10   

32 
Компјутерска хартија 1+0 234*12 
1/2000 

пакет 8   

33 
Компјутерска хартија 1+0 120*12-6 
инча 1/2000 

пакет 8   

34 
Фотокопирана хартија , бела А4 
формат,80гр./м2 мин.1/500 листа 

топ 200   

35 
Фотокопирана хартија ,пастелна А4 
формат,80 гр./м2 мин.1/500 листа 

топ 3   

36 Шпартана хартија А3 формат лист 20   

37 
термална хартија за фискални каси 
57мм* мин.22м. 

парче 250   

38 Термална ролна 80мм парче 150   

39 
Самолепливи ливчиња во боја 7.5*7.5 
см мин.100 листа 

парче 20   



40 
Плик со силиконски стрип димензија 
175*125 мм 

парче 100   

41 Плик со силиконски стрип димензија 
250*175 мм 

парче 150   

42 
Плик со силиконски стрип со прозор 
од лева страна димензија 227*108 мм 

парче 150   

43 
Плик со силиконски стрип со 
димензија 227*108 мм 

Парче 50   

44 
Плик Б4 џеб со силиконски стрип 
димензија 350*250 мм 

парче 200   

45 Етикети једерман Парче 10   

46 Индиго 1/20 Парче 2   

47 Фотокопирани образци А3 формат парче 500   

      

  

 

 

 

 ПРИБОР ЗА АРХИВИРАЊЕ  

1 
Регистратор А4,мин.8 см стандард 
А4,облепен со хартија во боја 

парче 60   

2 
Архивска кутија,по можност со 
надворешна и внатрешна врвка 
димензии мин.360*260*130 мм 

парче 30   

3 
Папка со шетачки механизам А4 
пластична во боја 

парче 100   

4 
Папка, хромо картон со преклоп со 3 
клапни.за 100 листа А4 формат 

парче 20   

5 
Папка Ур пластична дебелина 30 
микрони ( стандардни) А4 формат 
1/100 

парче 40   

6 
Папка Ур пластична дебелина 40 
микрони ( стандардни) А4 формат 
1/100 

парче 5   

      

      

 

 
 
 
 

    

 ПРИБОР ЗА ПИШУВАЊЕ  

1 
Хемиско пенкало (траг од 0.5 мм до 0.7 
мм) ви сина и црвена боја за 
еднократна употреба 

парче 100   

2 
Ролер пенкало, траг од 0.5 мм во сина 
боја ( за деловодник-да не се 
разамчкува) со гумен дел 

парче 5   



3 Молив со гума HB ( наострен) парче 10   

4 Патент молив 0.5 мм парче 5   

5 Мини патент молив 0.5 мм парче 10   

6 
Маркер за потцртување на текст за 
еднократна употреба( во различни бои) 

парче 20   

7 
Маркер пластичен со остар врв 
дебелина на траг мин.3 мм 

парче 20   

8 
Маркер пластичен со остар 
врв( перманентен) дебелина на траг 1.0 
мм,црн 

парче 20   

9 
Маркер ЦД со остар врв дебелина на 
траг од 0.5мм до 2 мм 

парче 20   

      

      

 
 
 
 

    

 
КАНЦЕЛАРИСКИ ПРИБОР 
 

 

1 Линиар пластичен,мин.30 см парче 3   

2 Гума за бришење молив 30*20*10 мм парче 10   

3 
Острилка за молив-метална со 
мин.,димензии 25*15 мм 

парче 10   

4 
Стандардни хефт иглици 24/6 
пакувањеод најмалку 1/1000 

пакување 30   

5 Спојувалка за хартија 30 мм 1/100 пакување 30   

6 Спојувалка за хартија 50 мм 1/100 пакување 30   

7 Патент 40/1 пакување 5   

8 Коректор стандарден 20 гр парче 10   

9 Коректор со разредувач сет 2/1 2*20 гр сет 10   

10 Коректор во лента 4.2мм*10мм парче 2   

11 Мастило за печат 30 мл парче 5   

12 Салотејп димензии 15мм*33мм парче 20   

13 Салотејп широк димензии 48мм*60мм парче 20   

14 Лепак во стик 20 гр парче 10   

15 
Лепак во 
туба,универзален,прозирен,мин. 20 гр 

парче 10   

16 Ластици ПВЦ мин. 100 гр пакување 10   

17 
боја (ваљак) за сметководствен 
калкулатор со контролна лента за ibico 
1221* со две бои 

парче 3   



18 
Боја (ваљак) за сметководствен 
калкулатор со контролна лента за 
OLYMPIA CPD 42 со две бои 

парче 2   

19 
Филм за телефакс Панасоник KH_FP 
701 

парче 2   

20 
Јастуче за печат пластично,со 
димензии мин.125*100мм 

парче 5   

21 
Нож за отворање на писма метал со 
дрвена рачка 

парче 2   

22 
Хефталка клешта со стандардни хефт 
иглици 24/6 од 30 листови 

парче 5   

23 
Хефталка клешта со стандардни хефт 
иглици 24/6 столна од 60 листови 

парче 3   

24 Декламерка клешта парче 3   

25 
Држач за салотејп за 15мм*33 м 
салотејп 

парче 2   

26 
Магнетни кутии за спојувалки со 2 
прегради 

парче 2   

27 Корпа за одпадоци мрежаста 28 см парче 5   

28 Алкална батерија ААА 1.5V дебела парче 50   

29 Алкална батерија ААА 1.5V тенка парче 100   

30 
Пластичниполици за документи со 
мин,3 полици(вертикални) со димензии 
за А4 формат 

парче 10   

31 
Дупчалка за хартија метална голема до 
80 листови со граничник за димензија 

парче 5   

32 
Усб FLASH MEMORY SILICON POWER 
Blaze B06 32 GB USB 3.0 White 

Парче 2   

33 калкулатор канцелариски на струја парче 1   

34 
калкулатор со мин.димензии 150* 
180*30 мм ,канцелариски соларно и 
батерија 

парче 2   

 
 
 
 

    

      

 ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕРИ     

1 

Оригинален или компатибилен ( не 
репариран фабрички полнет ) Тонер за 
печатач Епсон 6200 Л или 
еквивалентно црна боја 

Парче 1   



2 

Оригинален или компатибилен ( не 
репариран фабрички полнет ) Тонер за 
печатач ХП 1005 или еквивалентно 
црна боја 

Парче 12   

3 

Оригинален или компатибилен ( не 
репариран фабрички полнет ) Тонер за 
печатач Самсунг МЛ 2160 или 
еквивалентно црна боја 

Парче 5   

4 
Оригинален или компатибилен ( не 
репариран фабрички полнет ) Тонер за 
печатач XEROX 6000/6010/6015 BLK 

Парче 2   

5 
Оригинален или компатибилен ( не 
репариран фабрички полнет ) Тонер за 
печатач XEROX 6000/6010/6015 cyan 

Парче 2   

6 

Оригинален или компатибилен ( не 
репариран фабрички полнет ) Тонер за 
печатач XEROX 6000/6010/6015 
magenta 

Парче 2   

7 
Оригинален или компатибилен ( не 
репариран фабрички полнет ) Тонер за 
печатач XEROX 6000/6010/6015 yellow 

Парче 2   

8 

Оригинален или компатибилен ( не 
репариран фабрички полнет ) Тонер за 
печатач XEROX PHASER 3052,3260 
или еквивалентно црна боја 

Парче 12   

9 

Оригинален или компатибилен ( не 
репариран фабрички полнет ) Тонер за 
печатач XEROX 3010/3040 или 
еквивалентно црна боја 

Парче 5   

10 

Оригинален или компатибилен ( не 
репариран фабрички полнет ) Тонер за 
печатач XEROX Work Centre 3325 или 
еквивалентно црна боја 

Парче 4   

11 

Оригинален или компатибилен ( не 
репариран фабрички полнет ) Тонер за 
печатач Епсон LX -300+ или 
еквивалентно црна боја 

Парче 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

      

 
 
     

 1.БОИ И ЛАКОВИ     



реден 
број 

Вид на производ мерка 
Планирана 
количина 

Единечна цена 
без ДДВ 

Оригинален назив на 
понудениот производ 

1 2 3 4 5 6 

1 Емаил црн 0,75 парче 20   

2 Емаил бел 0,75 парче 25   

3 Емаил кафеав 0,75 парче 30   

4 Емаил црвен 0,75 парче 30   

5 Емаил сив 0,75 парче 40   

6 Емаил плав 0,75 парче 10   

7 Садолин кафеава боја 2,5 кг канти 15   

8 Основна боја 0,75 парче 30   

9 Разредувач уљен 1/1 литар 20   

10 Разредувач уљен 5/1 парче 20   

11 Разредувач нитро 1/1 литар 45   

12 Поликолор бел 1/25 кг. канта 40   

13 Поликолор во боја 1/25 кг. канта 15   

14 БК Подлога 1/1 литри 5   

15 БкПодлога 3/1 парче 3   

16 БК Подлога 5/1 парче 3   

17 Фуга за плочки килограм 30   

18 Контакт спреј парче 10   

19 Старт спреј парче 6   

20 Одвијач парче 10   

21 Жива сода килограм 50   

22 Плав Камен килограм 10   

23 Четка за фарбање 30 парче 7   

24 Четка за фарбање 40 парче 7   

25 Четка за фарбање 50 парче 7   

26 Четка за фарбање 60 парче 7   

27 Четка за фарбање 70 парче 7   

28 Четка за фарбање 80 парче 5   

29 Четка за фарбање 100 парче 5   

30 Ваљак за варосување кончан парче 10   

31 Ваљак мал сунѓер парче 30   

32 Силикон акрилен парче 20   

33 Силикон прозирен парче 20   

34 Силикон термички парче 10   

35 Пурпена парче 15   

36 Лепак за дрво парче 10   

37 Креп трака парче 20   

38 Креп трака двострана парче 10   

39 Глет маса 1/1 килограм 30   

40 Лепак за стиропол 25/1 парче 30   

41 Лепак за плочки 25/1 парче 50   



42 
Лепак за плочки надворешни 
25/1 

парче 30   

43 Церада 4*5 метар 50   

44 Најлон бел метри 30   

45 Готов малтер бел 30/1 парче 10   

46 Готов малтер црн 30/1 парче 10   

47 Мрежа за фасада метар 100   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 2.ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ     

реден 
број 

Вид на производ мерка 
Планирана 
количина 

Единечна цена 
без ДДВ 

Оригинален назив на 
понудениот производ 

1 2 3 4 5 6 

1 Профил 40*40 парче 10   

2 Профил40*60 парче 10   

3 Електроди 3.25 килограм 15   

4 Електроди 2.5 килограм 10   

5 Бургија за метал М4 парче 20   

6 Бургија М6 парче 15   

7 Бургија М8 парче 20   

8 Бургија М10 парче 20   

9 Бургија М12 парче 20   

10 Бургија М14 парче 10   

11 Брусни камен голем парче 40   

12 Брусни камен мал парче 30   

13 
Жица за оксигенско 
заварување 

парче 20   

14 Жица за армирање килограм 10   

15 Калај парче 5   

16 Паста за калај парче 5   

17 Шмиргла парче 20   

18 Клинци 5 килограм 10   

19 Клинци 7 килограм 10   

20 Клинци 10 килограм 5   

21 Штрафови саморезни м5 парче 500   

22 Штрафови м3.5*30 парче 200   

23 Штрафови м3.5*50 парче 200   

24 
Штраф за гипс 
картон3.5*35 ,1/1000 

парче 2   

25 Навојна шипка м8 парче 15   



26 Подлошка м6 парче 50   

27 Подлошка м8 парче 200   

28 Подлошка м10 парче 50   

29 Подлошка м12 парче 50   

30 Подлошка м14 парче 50   

31 Навртка м8 парче 200   

32 Навртка м6 парче 50   

33 Навртка м10 парче 50   

34 Навртка м12 парче 50   

35 Нитни челични м6 парче 50   

36 Нитни челични м8 парче 50   

37 Нитни челични м10 парче 50   

38 Нитни челични м12 парче 50   

39 Нитни алуминиумски м6 парче 50   

40 Нитни алуминиумски м8 парче 50   

41 Нитни алуминиумски м10 парче 50   

42 Нитни алуминиумски м12 парче 50   

43 Нарезни прачки м8 од 90 см парче 5   

44 Нарезни прачки м10 од 90 см парче 5   

45 Нарезни прачки м12 од 90 см парче 5   

46 
Саморезни штрафови за 
метал 

парче 500   

47 
Брусна хартија разни 
димензи 

парче 50   

48 Лепак двокомпонентен парче 10   

49 Лепак неостик парче 5   

50 Жива гума метри 10   

51 Шмиргла за шлајферица сет парче 10   

52 Стиропол 2 см м2 200   

53 Стиропол 5 см м2 100   

54 Стиродол 3 см м2 50   

55 Керамички плочки м2 200   

56 Гипс табла парче 5   

57 Даски 2,5 * 20*400 м3 10   

58 Стега за сајла Ф 5 парче 10   

59 Стега за сајла Ф 6 парче 20   

60 Стега за сајла Ф 8 парче 20   

61 Стега за сајла Ф 10 парче 20   

62 Стега за сајла Ф 12 парче 20   

63 Метални стеги парче 200   

64 Нараквици гумени парче 70   

65 Нараквици кожни парче 20   

66 Плексиглас м3 2   

67 
Пластифициран ребрастен 
лим 

м2 50   



68 Плински регулатор парче 6   

69 Плинска пламењач парче 4   

70 Бандаж трака парче 10   

 

 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
3.ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛИ 

    

реден 
број 

Вид на производ мерка 
Планирана 
количина 

Единечна цена 
без ДДВ 

Оригинален назив на 
понудениот производ 

1 2 3 4 5 6 

1 Кабел 2*0.75мм метри 100   

2 Кабел 4*0.75мм метри 100   

3 Кабел 3*1.5мм метри 200   

4 Кабел 3*2.5мм метри 150   

5 Кабел 5*1.5мм метри 50   

6 Кабел 5*2.5мм метри 150   

7 Кабел 2*1,5 мм метри 100   

8 Кабел 5*6 мм метри 50   

9 Скарт кабел парче 10   

10 Жица лицна 1,5 метри 200   

11 Жица лицна 2,5 метри 200   

12 Силиконска жица 2,5 метри 15   

13 
Продолжен кабел со 3 прик. 3 
м. 

парче 10   

14 
Продолжен кабел со 6 прик. 3 
м. 

парче 10   

15 
Продолжен кабел со 6 прик. 5 
м. 

парче 10   

16 Утикач парче 35   

17 Штекер монофазен парче 40   

18 Штекер ОГ монофазен парче 35   

19 Штекер шуко парче 35   

20 Трофазен штекер парче 15   

21 Прекидач парче 40   

22 Прекидач сериски 10 парче 30   

23 Прекидач мрзливец парче 20   

24 Лустер клема 2.5 парче 120   

25 Автоклема парче 700   

26 Авто осигурачи парче 50   

27 Авто лагери парче 10   



28 Авто семеринзи парче 10   

29 Отпорници 470 ОМА парче 30   

30 Отпорник 3,9 кило ОМА парче 20   

31 Отпорник 12 кило ОМА парче 30   

32 Сијалици 24 V лед парче 40   

33 Изолир парче 20   

34 Фасонки е14 парче 50   

35 Фасонки е27 парче 30   

36 Арматура ОГ 2*36 неон парче 15   

37 Арматура неон 18 парче 15   

38 Плафоњерки парче 50   

39 Кугла за Лустер парче 50   

40 Сијалица е14 60 в парче 50   

41 Сијалица е27 75 в парче 50   

42 Сијалица е27 100 в парче 200   

43 Сијалица штедлива е27 парче 250   

44 Сијалица 18 в неон парче 75   

45 Сијалица 36 в неон парче 75   

46 Сијалица 58 в неон парче 75   

47 Панично светло парче 30   

48 Панично светло лед парче 30   

49 Ноќни лустери парче 30   

50 Стартер 4-22 в парче 50   

51 Стартер 4-65 в парче 100   

52 Греач за шпорет парче 5   

53 Биметал LRD -169-13 10 A парче 5   

54 Контактор LCD 1D 18-M7 парче 5   

55 Термостат за шпорет парче 5   

56 Греач за скара парче 10   

57 Греач за плотна парче 10   

58 Греач за фурна парче 10   

59 Греач за бемари (водотопни) парче 5   

60 Греач за фритеза парче 7   

61 
Греач за машина за перење 
алишта 

парче 10   

62 
Греач за парно греење 6/4 
9000в 

парче 20   

63 Греач за печењара парче 10   

64 Греач за греалка парче 30   

65 Алко клема ф 16 парче 20   

66 Алко клема ф 25 парче 7   

67 Греач за бојлер 3000в парче 5   

68 Папуча -16-25 парче 10   

69 Регулатор за плинска скара парче 10   

70 Ножасти осигурач 80 А парче 15   



71 Ножасти осигурач 100 А парче 15   

72 Склопка CN 125 А парче 1   

73 Склопка CN 150 А парче 1   

74 Автоматски осигурувач 16А парче 50   

75 Автоматски осигурувач 25А парче 50   

76 Автоматски осигурувач 63А парче 50   

 
 
 

    

 4.МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОД     

реден 
број 

Вид на производ мерка 
Планирана 
количина 

Единечна цена 
без ДДВ 

Оригинален назив на 
понудениот производ 

1 2 3 4 5 6 

1 Црево за тушбатерија парче 30   

2 Панцир црево парче 30   

3 Пловак за казанче парче 20   

4 Затварач 1/2 црвен/плав парче 30   

5 Вентил ек парче 25   

6 Вентил ф-20 парче 10   

7 Вентил ¾ парче 5   

8 Радијаторски вентил прави парче 15   

9 Коноп килограм 2   

10 Арматура за казанче парче 20   

11 Пловак парче 20   

12 Куглас вентил 5/4 парче 5   

13 Сифон гиблив парче 20   

14 Гибливо црево за казанче парче 20   

15 Завршна гума парче 20   

16 Гумено црево за вода метар 50   

17 Муф пластичен ф-20 парче 20   

18 Муф со навој ф-20 парче 20   

19 Колено со навој ф-20 парче 20   

20 Колено пластично ф-20 парче 20   

21 Колено пластично ф-100 парче 10   

22 Шелне ф-20 парче 30   

23 Тештик со навој ф-20 парче 20   

24 Туш батерија топла/ладна парче 15   

25 
Туш батерија топла/ладна 
зидна 

парче 15   

26 Батерија топла/ладна зидна парче 15   

27 Стубна батерија парче 6   

28 Клизна спојка ½ парче 10   

29 Пластични стеги парче 1100   

30 Пластична цевка ф-100- 1/3м парче 5   

31 Цев ф 125/3000 парче 5   



32 Цев ф 300*1000 парче 5   

33 Цевка за вода 1/2 4 м парче 10   

34 Цевка за вода 3/4 4 м парче 10   

35 Штопна ваздушна 3/8 парче 40   

36 Редуцир 3/8-1/4 парче 40   

37 Муф 3/8 парче 40   

38 Течен тефлон парче 2   

39 Капак за вц шола парче 10   

40 Умивалник парче 10   

41 Казанче парче 10   

42 Вентил 2 парче 10   

43 Вентил 3 парче 10   

44 Клизна спојка2 парче 10   

45 Мс ф18-1/2 парче 6   

46 Цев ц4 ф18 метри 15   

47 Цев ц4 ф15 метри 6   

48 Тештик ц4 ф18-ф15 парче 10   

49 Тештик ц4 ф15-ф15 парче 10   

50 Тештик ц4 ф18-ф18 парче 10   

51 Колено ц4 ф18/90 ZZ парче 15   

52 Колено ц4 ф18/90 MZ парче 15   

53 Колено ц4 ф15/90 ZZ парче 15   

54 Колено ц4 ф15/90 MZ парче 15   

55 Цев ф50*1000 парче 10   

56 Цев ф50*500 парче 10   

57 Цев ф50*250 парче 10   

58 Цев ф70*1000 парче 10   

59 Цев ф70*500 парче 10   

60 Цев ф70*250 парче 10   

61 Цев ф100*1000 парче 5   

62 Цев ф100*500 парче 5   

63 Цев ф100*250 парче 5   

64 Колено ф50-90 парче 10   

65 Колено ф50/45 парче 10   

66 колено ф70/90 парче 10   

67 Колено ф70/45 парче 10   

68 Колено ф100/90 парче 5   

69 Колено ф100/45 парче 5   

70 Рачва ф50/50 парче 10   

71 Рачва ф70/70 парче 10   

72 Тештик ф50/50 парче 10   

73 Тештик ф70/70 парче 10   

74 Тештик ф100/100 парче 5   

75 Коса рачва ф100/100 парче 5   



76 Кобра ф16 парче 5   

77 Пумпа 25 парче 2   

78 Компресор парче 1   

79 Полу спојка м ф 16 парче 5   

80 Полу спојка z ф 16 парче 5   

 
 

 
    

 
5.МАТЕРИЈАЛИ ЗА 

СТОЛАРСКИ РАБОТИ 
    

реден 
број 

Вид на производ мерка 
Планирана 
количина 

Единечна цена 
без ДДВ 

Оригинален назив на 
понудениот производ 

1 2 3 4 5 6 

1 Кваки за врата парче 20   

2 Патент за брава парче 25   

3 Каршилак за врата парче 20   

4 Буткац за врата парче 2   

5 Прстен за квака парче 100   

6 Пафта за врата парче 20   

7 Катанец 45 парче 8   

8 Катанец 38 парче 8   

9 Катанец 32 парче 8   

10 Брава 2,5 парче 10   

11 Брава 6,5 парче 20   

12 Брава 8 парче 25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

      

 
 
     

 

1.СИТЕН ИНВЕНТАР ЗА 
ХОТЕЛИЕРСТВО     

реден 
број 

Вид на производ мерка 
Планирана 
количина 

Единечна цена 
без ДДВ 

Оригинален назив на 
понудениот производ 

1 2 3 4 5 6 

1 Шоли за чај парче 100   

2 Чаши за сок столовати парче 200   



стаклени 

3 
Чаши за ракија стаклени од 
0,100 

парче 50   

4 
Чаши за бело вино 0,200 
столовати 

парче 24   

5 
Чаши за црвено вино 
столовати 0,25 

парче 24   

6 Корпи за леб парче 40   

7 Навлака за ќебиња 200*200 парче 300   

8 
Чаршафи бели асталски 
140*140 дамаст 

парче 50   

9 
Чаршафи бели асталски 
180*140 дамаст 

парче 50   

10 
Чаршафи во боја 140*140 
дамаст 

парче 30   

11 
Надчаршафи во боја 80*80 
дамаст 

парче 80   

12 
Чаршафи креветски бели 
единечни 

парче 200   

13 
Чаршафи креветски бели 
дупли 

парче 50   

14 Јастук 50*70 парче 100   

15 
Јастучници бели дамаст 
50*70 

парче 100   

16 
Пешкири бели големи 
фротир 100*150 

парче 100   

17 
Пешкири бели средни 
фротир 75*135 

парче 100   

18 
Пешкири бели мали фротир 
40*80 

парче 100   

19 Завеса тенка метар 100   

20 Мебел штоф за тапацирање метар 100   

21 Шерпа од росфај 10 л. парче 4   

22 
Кутлачи за супа росфај од 0,5 
л. 

парче 2   

23 
Кутлачи за супа росфај од 0,2 
л. 

парче 2   

24 Цеделки росфај парче 4   

25 Бокали за чај росфај од 2л. парче 3   

26 Бокали за чај росфај од 1л. парче 3   

27 Лажица француска росфај парче 4   

28 Лажица дрвена парче 8   

29 Кугли за сладолед парче 4   

30 Плекови за печење парче 4   

31 Вага од 20 кг парче 2   

32 Пројектор парче 2   

33 Тепси за пица парче 10   

      

 
 
 
 

    



 2. АЛАТ ЗА ВОЗЕН ПАРК     

реден 
број 

Вид на производ мерка 
Планирана 
количина 

Единечна цена 
без ДДВ 

Оригинален назив на 
понудениот производ 

1 2 3 4 5 6 

1 Штрафцигери разни комплет парче 2   

2 Штрафцигер крстач парче 4   

3 Штрафцигер обичен парче 4   

4 Фазомер парче 4   

5 Француск клуч 32 парче 2   

6 Бонсек парче 2   

7 Рачвасти клучеви комплет парче 2   

8 Мотоцангле (комбинирке) парче 2   

9 Ролцангле 2 цола парче 1   

10 Цвикцангле парче 1   

11 Чекич 500 гр парче 1   

12 Чекич 250 гр парче 1   

13 Клуч рачваст цел сет од 8-24 парче 1   

14 Имбус цел сет парче 1   

15 Брусалица мала електрична парче 1   

16 Мултиметар парче 1   

17 Шублер парче 1   

18 Бурмашина рачна парче 1   

19 Пнеуматски пиштол парче 1   

20 Леткум електричен парче 1   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за 
утврдување на личната и професионалната состојба 

 

 

 

                                                      

И З Ј А В А 

 

 
 

Под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека понудувачот 
_______________________________________,во целост ги исполнува критериумите за 
утврдување на личната и професионалната состојба на понудувачите утврдени во Поканата и 
условите наведени во Поканата за прибирање на понуди бр. 10-348/3 од 04.11.2019 година, 
за набавка на Средства за хигиена,канцелариски материјал, материјал за тековно 
одржување и ситен и потошен инвентар за потребите на Подружница Попова Шапка 
Тетово . , објавен од страна на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ 
ТУРС ДООЕЛ Скопје и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во 
Поканата за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени 
на Набавувачот доколку нашата понуда ќе биде избрана за најповолна во однос на наведените 
критериуми и прифатливи барања. 

 
 
 
 
 

М    Место и датум 

 
Одговорно лице 

              
(потпис) 

 

 

*Оваа изјава може да биде потпишана и од лице овластено од одговорното лице. 
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