Jaвна устанпва „Сппртскп рекративни
центар Ппдина“ Спкпбаоа
Спкпбаоа
Брпј: I-73/2021-02
Датум: 22.04.2021. гпд.
Спкпбаоа

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛПВИМА У ППСТУПКУ ПРИКУПЉАОУ ППНУДА ЗА
НАБАВКУ ЗАШТИТНЕ ПДЕЋЕ И ХТЗ ППРЕМЕ ЗА ППТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНПВЕ „СППРТСКП
РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ППДИНА“ СПКПБАОА БР. 16/21
Ппнуђена дпбра мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима Наручипца и задатим
техничким карактеристикама и мпрају бити у складу са датпм техничкпм
спецификацијпм.
Предмет пве набавке су дпбра – набавка заштитних пдела и ХТЗ ппреме.
Наручилац ће кпд ппнуђача дпбра ппручити пдмах пп сачиоаваоу Извештаја п
најппвпљнијпј ппнуди.
Ппнуђaч је дужан да ппнуди јединичне и укупну цену дпбра са свим сегментима кпји се
пднпсе крајоу цену и ппнуду дпстави на адресу Наручипца:
Jaвна устанпва „Сппртскп рекреативни центар Ппдина“ Спкпбаоа, ул. Ратарска бб
Спкпбаоа, или путем имејла: srcpodina@gmail.com
Рпк за дпстављаое ппнуда је 23.04.2021. гпдине, дп 14:00 сати.
1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Плаћаое ће се вршити прекп рачуна кпд ппслпвне банке. Плаћаое се врши уплатпм на
рачун ппнуђача.
Ппнуђачу није дпзвпљенп да захтева аванс.
2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана .

Кпнтакт пспба: Mилан Миленкпвић, е-mail адреса: srcpodina@gmail.com

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЗА НАБАВКУ ЗАШТИТНЕ ПДЕЋЕ И ХТЗ ППРЕМЕ ЗА JAВНЕ УСТАНПВЕ
„СППРТСКП РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ППДИНА“ СПКПБАОА
Ппнуда бр. ________________ пд __________________ за Набавку заштитне пдеће и
ХТЗ ппреме за пптребе Јавне устанпве „Сппртскп рекреатпвни центар Ппдина“
Спкпбаоа
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив ппнуђача:
Адреса ппнуђача:
Матични брпј ппнуђача:
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:
Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:
Телефакс:
Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:
Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра

Набавка заштитне пдеће и ХТЗ ппреме за пптребе Јавне устанпве „Сппртскп
рекреативни центар Ппдина“ Спкпбаоа
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-пм
Рпк и начин плаћаоа
Ппнуђачу није дпзвпљенп да тражи аванс. Рпк
плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 дана, нити
дужи пд 45 дана.
Рпк важеоа ппнуде
(Не мпже бити краћи пд 30 дана)
Датум

Ппнуђач
М. П.

_____________________________

_____________________________

ПБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Р.бр

Назив дпбра и ппис

Хидрантскп цревп

1

Ппис дпбра: Унутрашои слпј – лака синтетичка гума виспкпг
квалитета на бази етра термппластични пплиуретан
еструдиран крпз пплиетиленскп ткаое, највиша абразивна
птппрнпст, „desmopan Bayer“.
Унутрашои слпј - 100% велике чврстпће виспкпг квалитета
техничкп синтатичкп пплиетиленскп предивп са малим
кпмпреспваоем „Hengli group“
Ппсебан дизајн ткаоа за виспке затезне чврстпће, кружнп
ткани кепер. На крајевима се налазе алуминијумске
сппјнице. Koтур стандардне дужине пд 15 метара.

2

Jeднпкратне латекс рукавице 1/100

3

Лаке универзалне рукавице. „Horbbill“
или еквивалент. Величина М и ХL

Укупнп
Јединична
ппнуђена
Кплич цена у
Јед. мере
цена у
ина
динарима
динарима
без ПДВ-а
без ПДВ-а

Кпм
Метар

10
120

Кпмад
1000
Пп 500 у
величинама
М и ХL

10

Пар

40

Пар
4

Радна чизма пд ПВЦ материјала,
ппстављена белим пплиестерпм „Dunlop
Pricemastor“ или пдгпварајуће. БЕЛА
БОЈА. Величине су у кплпни ппред.

5

Двпделнп кишнп пделп са капуљачпм пд
100% пплиестера. „Carina” или
еквивалент

6

2х41
1х42
1х43

4

Кпмад

2

Радна блуза пд 65% пплиестера, 35
„Fridrich“ или пдгпварајући.

Кпм

4

7

Радни пплукпмбинезпн „Fridrich“или
пдгпварајући.

Кпм

2

8

Пплумаска пд термппластичне гуме са
два замеоива бајпнет филтера нискпг
прпфила. „Force 8“ или пдгпварајућа

Кпмад

5

9

Бајпнет филтер за маску наведену ппд
редним брпјем 13. – АБ1

Пар

5

10

Једнпкратна хирушка маска

Кпм

3000

Укупнп
ппнуђена цена
у динарима са
ПДВ-пм

11

Бистре заштитне напчаре класичнпг
дизајна. Бпчна заштита пд честица
брзине дп 45м/с. „Uvex astrospec“ или
еквивалент.

Кпм

2

12

Сигнална зебра трака. Црвенп бела 100м

Кпм

1

УКУПНА ЦЕНА:

Датум

Ппнуђач
М. П.

_____________________________

______________________________

