Јавна установа"Спортско рекреативни
центар Подина"Сокобања
Ул. Ратарска бб
Сокобања
Број: I-205/2018-3
Датум: 11.10.2018. године

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ ХИДРАНТСКИХ ЦРЕВА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ“ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА" СОКОБАЊА – НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН
НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, НАБАВКА 17/18

Предмет набавке 17/18 су добра – набавка хидрантских црева за потребе Јавне установе "Спортско
рекреативни центар Подина" Сокобања.
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким
карактеристикама и морају бити у складу са датом техничком спецификацијом.
Место испоруке добра је Јавна установа"Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања Ул.
Ратарска бб, Сокобања.
Понуђач је дужан да за испоручено добро изда писмену гаранцију од миниму 6 месеци.
Понуђач је дужан да понуди јединичну и укупну цену добра са свим сегментима који се односе на
крајњу цену на адресу Наручиоца: Јавна установа"Спортско рекреативни центар Подина"Сокобања,
ул. Ратарска бб, Сокобања, или путем имејла srcpodina@gmail.com .
Рок за достављање понуда је један дана од дана објављивања документације и позива на
www.opstinasokobanja.com, односно до 15.10.2018. године, до 12:00 сати.
Контакт особа: Миодраг Илић, e-mail: srcpodina@gmail.com, Телефон: 018/833-978.
Рок за закључење уговора је три дана од сачињавања извештаја о избору најповољније понуде.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ПОТРОШНОГ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА
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:
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Лице овлашћено за потписивање уговора:

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:
(Не може бити краћи од 30 дана)
Рок испоруку и уградњу добара:
(Не може бити дужи од 3 дана од дана пријема Захтева
наручиоца за испоруком)
Место испоруке и уградње добра:
Jaвна установа „Спортско
рекреативни центар Подина“
Сокобања Ратарска бб, Сокобања

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

Ред.б
р.

Назив добра

Једини
ца
мере

Колич
ина

1.

Опис добра: Унутрашњи слој – лака
синтетичка гума високог квалитета на
бази етра термопластични полиуретан
еструдиран кроз полиетиленско ткање,
највиша абразивна отпорност, „desmopan
Bayer“.
Унутрашњи слој - 100% велике чврстоће
високог квалитета техничко синтатичко
полиетиленско предиво са малим
компресовањем „Hengli group“
Посебан дизајн ткања за високе затезне
чврстоће, кружно ткани кепер. На
крајевима се налазе алуминијумске
спојнице. Koтур стандардне дужине од 15
метара.

Ком
Метар

10
150

Јединична
цена у
динарима без
ПДВ

Укупно
понуђена
цена у
динарима без
ПДВ

Укупно
понуђена
цена у
динарима са
ПДВ

УКУПНО
Датум:

Понуђач:
М.П.

_______________________

__________________________

Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
наведени подаци који су у обрасцу понуде.
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