4. ГАРДЕРОБНИ ОРМАРИ

ком 24

--Техничке карактеристике
- димензија 100 x 200 cm., дубина ормара 55 cm са вратима.
- двокрилни са 6 полица – фронтови окантовани АБС траком, са 4 шарке по крилу,
дебљине 2 мм, корпуси окантовани ПВЦ траком, дебљине 0,5 мм.
- оплемењена иверица дебљине 18 мм.( Eger 980 ST2 или одговарајући).
- цео ормар на ПВЦ ногицама, висине 100 мм.
- распон ручица 128 мм
-леђа ормара: уфалцовани лесонит, дебљине 4 мм.
- вертикала по средини корпуса где је у једној страни гардеробна шипка а у другој полице.

Напомена:Техничке карактеристике су написане латиничним писмом уобичајеним
за техничке науке а све у циљу избегавања грешака које могу настати приликом
превођења теста у ћирилично писмо, посебно у делу појединих термина и ознака.
Гарантни рок: минимум 5 године.
Рок испоруке добара: максимално 15 радних дана од дана уплате аванса.
Место испоруке добара је седиште наручиоца – Геронтолошки центар Крагујевац,
у Крагујевцу, ул. Краља Милана IV-ог бр. 90, 34 000 Крагујевац
Партија 2.- Опрема- Опрема-плафонски паравани

1. Plafonski paravan

kom. 105

-

aluminijumski mehanizam sa alu.osovinom f/40mm

-

komad dimenzija: 200 cm x 200 cm (visina x širina jednako 4 km2).

platno;
-sastav-poliamid
-antibakterijskog svojsta
-svetlosna, termicka i zvucna zastita prostora
-odrzavanje-pere se na 30c sa blagim deterdzentima
-ne propusta uv-zrake
-vodootporno
- sa ugradnjom i montažom.
6.

VI ОБРАСЦИ

Образац бр.3.1

6.1.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
6.1.1. Понуда број __________________ од _________________

За јавну набавку добара мале вредност: Опрема за Геронтолошки центар
Партија: ___- _______________________
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) Врста понуде ( заокружити А), Б) или В):
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ЦЕНА ЗА ОПРЕМУ ЗА геронтолошки центар, ПАРТИЈА 1. – ОПРЕМА –намештај
р.б
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НАПОМЕНА:

ИЗМЕНЕ СЕ ОДНОСЕ НА СТАВКУ 4. ГАРДЕРОБНИ ОРМАРИ
ком. 24
УМЕСТО ПЕДХОДНИХ ком. 30. КОД СПЕЦИФИКАЦИЈЕ НА СТРАНИ 6. И
СТАВКА 4. ГАРДЕРОБНИ ОРМАР КОД ОБРАСЦА ПОНУДЕ, ТАКОЂЕ ком. 24.
УМЕСТО ТЕХНИЧКОМ ГРЕШКОМ ПРЕ ТОГА УНЕТИХ 30 ком.

Стр.13.

