
Техничка спецификација за изведба на пластеници  

Во рамките на проектот предвидено е да се изградат 30 пластеници со различни 

димензии на 28 локации (кои се наведени во повикот на оваа набавка). Правното лице потребно 

е да ги набави материјалите и да ги изведе пластениците според спецификациите приложени 

во продолжение. Во цената треба да се предвиди и подготовка на теренот за поставување на 

пластениците.  

 

Дел 1 -Конструкцијата на пластениците од 1 до 8 вклучува: 

- Лакови од железни цевки со пречник од 26,9 mm и дебелина на ѕид 2 мм (двослојно 

фарбани со заштитен и завршен слој во бела боја) 

- Растојание помеѓу лаковите од 1,25 до 1,50 m (зависно од должината на секој 

пластеник) 

- Хоризонтални носачи за зацврстување на конструкцијата и изградба на странични 

отвори за вентилација на пластеникот (цевки со пречник 21,3 mm и дебелина на ѕид 

2 mm (двослојно фарбани со заштитен и завршен слој во бела боја); поставени на 5 

(пет) позиции по должина на пластеникот поставени од внатрешната страна;  

- Врата мин. 1,2 m ширина; 

- Фолија со дебелина од 180 микрони (УВ, ИР, АВ, ДИФ, анти-дрип, анти-фог адитиви) 

за покривање на пластеникот 

- Мрежа за засенчување 40%, зелена боја, со ширина од 8 m; 

- Изведба на бекатонски патеки во два пластеника (со димензии 0,5х10 m, 0,5х20 m) 

- Поставување на метален држач на висина од 70 cm во средината на пластеникот под 

бр.7 

- Изведба на потпорен ѕид или изведба на канал во должина од 6 m, пред влезот на 

еден пластеник од реден бр.5 

- Гаранција најмалку 3 години 

 

 



Дел 2- Конструкцијата на пластениците под реден број 9 вклучува: 

- Темели, столбови и лакови со галванизирани челични цевки со пречник од 60 mm и 

дебелина на ѕид 2,5 mm; 

- Странични пречки на висина од 2,2 m, С профил 60 х 40 галванизиран челик; 

- Висина на странични отвори за вантилација 2,2 m; со конструкција за отварање од 27 

mm галванизирани цевки 

- Зацврстувања на страниците за зголемена отпорност на ветер (галванизирани цевки 

со пречник 33 mm) 

- Двојна врата со мин 2 m ширина 

- Фолија со дебелина од 180 микрони (УВ, ИР, АВ, ДИФ, анти-дрип, анти-фог адитиви) 

- Гаранција најмалку 3 години 

 

 

 

 

Дел 3- Системите за наводнување вклучуваат набавка и монтажа на: 

- Канистери (резервоари) за вода од 1000 l.  

- За секој поединечен систем да се предвиди дисков филтер, соодветни вентили, 

адаптери, конектори и придружни елементи. 



- За наводнувањето под: 

 ставка 10 да се предвидат 20 латерали 

 ставка 11-15 да се предвидат 10 латерали  

  ставка 16 да се предвидат 20 латерали со должина од 3m 

 ставка 17 и 18 да се предвидат 6 латерали.  

Латералите треба да бидат од ПЕ црева со пречник од 16 мм, со вградени некомпензирачки 

капалки на растојание од 30-33 cm, со завршни елементи за секој ред. 

- Гаранција најмалку 3 години 

 

Дел 4- Репроматеријали 

Понудените средства за заштита да не содржат активни и помошни материи кои се на листата 

на забранети агрохемикалии во ЕУ и во Шведска. 

 

Ред 
бр. 

ОПИС Количина 

 ДЕЛ 1. ПЛАСТЕНИК ТИП 1 

1.  Пластеник 5 х 20 х 2,5 7 

2.  Пластеник 5 х 15 х 2,5 5 

3.  Пластеник 5 х 12 х 2,5 3 

4.  Пластеник 5 х 10 х 2,5 3 

5.  Пластеник 5 х 8 х 2,5 2 

6.  Пластеник 3 х 10 х 2,3 1 

7.  Пластеник 3 х 5 х 2,3 2 

8.  Пластеник 2,5 х 9,5 х 2,3 1 

 ДЕЛ 2. ПЛАСТЕНИК ТИП 2 

9.  Пластеник 10 х 10 х 4,5 7 

 ДЕЛ 3. СИСТЕМИ ЗА НАВОДНУВАЊЕ  

10.  За пластеник 10х10 7 

11.  За пластеник 5х20 7 

12.  За пластеник 5х15 5 

13.  За пластеник 5х12 3 

14.  За пластеник 5х10 3 

15.  За пластеник 5х8 2 

16.  За пластеник 3х10 1 

17.  За пластеник 3х5 2 

18.  За пластеник 2,5х9,5 1 

19.  Пластичен резервоар за вода (буриња) од 
1000 l 

28 

 ДЕЛ 4. РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ  

20.  Табли за расад 

 Полистиренски контејнери со 
волумен на отворите 50-55 ml (~70 
отвори по табла) 

 Полистиренски контејнери со 
волумен на отворите 20-25 ml (~160 
отвори по табла) 

 
115 
 
 
94 



21.  Тресетни супстрати за сеидба на 
градинарски видови (min 200 l пакување) 

43 

22.  Органско ѓубриво – пелетирано (поединечно 
пакување во вреќа min 25kg) 

47 

23.  Минерално ѓубриво – гранулирано, за 
основно ѓубрење (балансиран однос на NPK 
при што уделот на секој елемент е најмалку 
10% + МЕ) (поединечно пакување во вреќa 
min 40кг) 

 
 
30 

24.  Фунгициди 

 Со активна материја propamokarb 
(min. 100 ml поединечно пакување) 

 Со активна материја mancozeb (min 
20 gr поединечно пакување) 

 Со активна материја pyraclostrobin 
(min 100 gr поединечно пакување) 

 
45 
 
43 
 
27 

25.  Инсектициди 

 Со активна материја thiamethoxam 
(min 5 g пакување) или со активна 
материја imidacloprid (min 5 ml 
пакување) 

 
30 
 
 

 


