Јавна установа "Спортско рекреативни
центар Подина"Сокобања
Ул.Ратарска бб, Сокобања
Број I-39/2019-2
12.02.2019.год.
Сокобања
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА-ЛЕЖАЉКИ ЗА
ПОТРЕБЕ JАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА“ - НАБАВКА
04/19
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим
техничким карактеристикама и морају бити у складу са датом техничком
спецификацијом.
Наручилац ће код понуђача добра поручити одмах по сачињавању Извештаја о
најповољнијој понуди.
Предмет набавке 04/19, су добра – Набавка лежаљки, за потребе Јавне
установе"Спортско рекреативни центар Подина"Сокобања.
Наручилац ће oд Понуђача поручивати тражена добра сукцесивно у току године сходно
својим потребама.
Количине из спецификације су дате оквирно због чега Наручилац задржава право
измена у погледу уговорених количина.
Рок за достављање понуда је 19.02.2019. године, до 15:00 сати.
Рок за испоруку добара не може бити дужи од 3 дана од дана пријема захтева
Наручиоца.
Контакт особа: Милош Крстић, Е - mail адреса: srcpodina@gmail.com.број tel: 018/833978

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ЛЕЖАЉКИ, НАБАВКА 04/19

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Укупна цена без ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-ом:

Рок и начин плаћања:
(Понуђачу није дозвољено да тражи аванс)
Рок важења понуде:
(Не може бити краћи од 30 дана)
Рок испоруке добара:
(Не може бити дужи од 3 дана од дана пријема Захтева
наручиоца испоруку добара)
Место испоруке добара

Франко Сокобања, Јавна установа
„Спортско рекреативни центар
Подина“ Сокобања, Ратарска бб

1.

Назив добара и опис

Пластична склопива
баштенска лежаљка беле
боје.
Димензије лежаљке
192х100х71цм, тежина 13.3кг
Горња дужина рукохвата
40цм, доња 72цм.
Наслон подесив у три
положаја . „Lettina fisso“ или
одговарајућа

Количине

Бр.

Јединица мере

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

ком

120

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Укупно
понуђена
цена у
динарима
без ПДВ-а

Укупно
понуђена
цена у
динарима са
ПДВ-ом

УКУПНО:

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

