Јавна установа "Спортско рекреативни
центар Подина"Сокобања
Ул. Ратарска бб
Сокобања
Бр. I-215/2021-02
Датум: 10.12.2021. године

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ
НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ СА УГРАДЊОМ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ"СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА" СОКОБАЊА бр.
22/21
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 oдједном, одмах по сачињавању Извештаја о
најповољнијој понуди, односно закључењу уговора.
Предмет набавке 22/21, су добра - Набавка новогодишње расвете са уградњом за потребе
Јавне установе"Спортско рекреативни центар Подина"Сокобања 22/21.
Понуђач је дужан да понуди јединичне цене наведених добара са и без припадајућег
пореза – ПДВ-а. Наручилац ће добра поручивати сукцесивно, подношењем Захтева у
писаној или електронкој форми на адресу, односно имејл понуђача, у складу са својим
потребама.
Рок за достављање понуда је 13.12.2021. године, до 13:00 сати.
Рок испоруке добара не може бити дужи од 3 дана од дана пријема захтева Наручиоца.
Контакт особа: Mилан Миленковић, Е - mail адреса: srcpodina@gmail.com;
број тел: 018/833-978
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБРА И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА
1. Врста, техничке карактеристике и опис добара:
Плишани декоративни пингвин висине 100цм, намењен за сликање.
Плишани декоративни светлећи бели медвед.
Светлеће лед постоље за плишаног медведа.
Флексо-лед црево дужине 20м зелене боје.
Све атракције морају бити отпорне на спољне услове и безбедна за посетиоце.
Понуђач је дужан да за рачун Наручиоца сва тражена добра инсталира и пусти у рад на
локацији коју одреди Наручилац.
У цену треба да буде укључен и превоз добара до седишта Наручиоца на адресу : Јавна
установа "Спортско рекреативни центар Подина"Сокобања, ул. Ратарска бб, Сокобања.

1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

број

Електронска адреса понуђача (email):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора

2. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Бр.

Јединица
мере

Укупна
количинa

Плишани декоративни пингвин
100цм
Плишани светлећи медвед

Комад

2

Комад

1

Комад

1

4.

Светлеће постоље за ставку под
редним бр. 2
Флексолед зелено црево

Метар

20

5.

Услуга превоза и монтаже

Паушал

1

1.
2.
3.

Назив добра - услуге и опис

Јединична цена
у динарима без
ПДВ

Укупно понуђена
цена у динарима
без ПДВ-а

УКУПНО:

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Укупно
понуђена цена
у динарима са
ПДВ-ом

3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка новогодишње расвете са уградњом
бр. 22/21
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке добара
Франко
Јавна
установа
"Спортско рекреативни
центар Подина"Сокобања
Ул. Ратарска бб
Сокобања

Место испоруке добара:

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

