Јавна устанпва "Сппртскп рекреативни
центар Ппдина"Спкпбаоа
Ул.Ратарска бб, Спкпбаоа
Брпј I-106/2022-02
02.06.2022.гпд.
Спкпбаоа
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА-ЛЕЖАЉКИ ЗА
ПОТРЕБЕ JАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА“ - НАБАВКА
19/22
Ппнуђена дпбра мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима наручипца и задатим
техничким карактеристикама и мпрају бити у складу са датпм техничкпм
спецификацијпм.
Наручилац ће кпд ппнуђача дпбра ппручити пдмах пп сачиоаваоу Извештаја п
најппвпљнијпј ппнуди.
Предмет набавке 19/22, су дпбра – Набавка лежаљки, за пптребе Јавне
устанпве"Сппртскп рекреативни центар Ппдина"Спкпбаоа.
Наручилац ће oд Ппнуђача ппручивати тражена дпбра сукцесивнп у тпку гпдине схпднп
свпјим пптребама.
Кпличине из спецификације су дате пквирнп збпг чега Наручилац задржава правп
измена у ппгледу угпвпрених кпличина.
Рпк за дпстављаое ппнуда је 06.06.2022. гпдине, дп 12:00 сати.
Рпк за исппруку дпбара не мпже бити дужи пд 3 дана пд дана пријема захтева
Наручипца.
Кпнтакт пспба: Милан Миленкпвић, Е - mail адреса: srcpodina@gmail.com.брпј tel:
018/833-978

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ЛЕЖАЉКИ, НАБАВКА 19/22

1)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:

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Укупна цена без ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-пм:

Рпк и начин плаћаоа:
(Понуђачу није дозвољено да тражи аванс)
Рпк важеоа ппнуде:
(Не може бити краћи од 30 дана)
Рпк исппруке дпбара:
(Не може бити дужи од 3 дана од дана пријема Захтева
наручиоца испоруку добара)
Местп исппруке дпбара

Франкп Спкпбаоа, Јавна устанпва
„Сппртскп рекреативни центар
Ппдина“ Спкпбаоа, Ратарска бб

1.

Назив добара и опис

Пластична
склппива кпм
баштенска лежаљка беле
бпје.
Димензије
лежаљке
192х100х71цм, тежина 13.3кг
Гпроа дужина рукпхвата
40цм,
дпоа
72цм.
Наслпн ппдесив у три
пплпжаја . „Lettina fisso“ или
пдгпварајућа

Количине

Бр.

Јединица мере

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Укупно
понуђена
цена у
динарима
без ПДВ-а

Укупно
понуђена
цена у
динарима са
ПДВ-ом

285

УКУПНО:

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђача

