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 О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
у набавци добара –  Набавка плинских топова (гасних калорифера) и боце за плин  (пропан-бутан гас)
Назив понуђача


Седиште


Улица и број


ПИБ


Матични број


e mail адреса


Особа за контакт телефон



Р.
бр.
Назив артикла
Понуђене техничке карактеристике
(уписати или потврдити да понуђено добро испуњава Минималне техничке карактеристике

Понуђени модел-тип, ознаку уређаја
(уписати ознаку)
јединица мере
количина
Јединична цена без ПДВ-а
Укупна цена без ПДВ-а


1.
2.
3.
4.
5.
6. (4х5)
1.
Плински топ (гасни калорифер)

Минималне техничке карактеристике:
Плински топ има намену за грејање на пропан бутан гас (плин) просторија до 300 м2
Напон: 220 – 240 V (40-60 Hz)
Снага: 25 – 35 kW
Потрошња гаса 2100-2200 g/h
Проток ваздуха: 700 – 780 m3/h
Радни  притисак: 1400 – 1600 mbar
Снага вентилатора: 80 – 90 kW
Тежина: 6-8 кг
Минимална гаранција: 2 године
Пратећа опрема: црево минималне дужине 1,5м, регулатор 1,5 бар.
Могућност монтирања на плинске боце од 5, 10 и 35 кг.
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2
Боца за плин  (пропан-бутан гас)

Минималне техничке карактеристике:
Спољашњи пречник: 290-310 мм
Висина: 580-600 мм
Дебљина зида: 2,1 – 2,4 мм
Запремина: 24 – 26 л
Маса: 11,00 – 13,00 кг
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Плински топ - грејач 

Минималне техничке карактеристике:
има намену за грејање на пропан бутан гас (плин) просторија до 300 м2
Напон: 220 – 240 V 
Снага: 25 – 35 kW
Потрошња гаса 2100-2200 g/h
Проток ваздуха: 500 – 780 m3/h
Радни  притисак: 1400 – 1600 mbar
Снага вентилатора: 80 – 90 kW
Тежина: 6-8 кг
Минимална гаранција: 2 године
Пратећа опрема: црево минималне дужине 1,5м, регулатор 1,5 бар.
Могућност монтирања на плинске боце од 5, 10 и 35 кг.
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СВЕГА БЕЗ ПДВ-А


ПДВ


СВЕГА СА ПДВ-ОМ


* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.

Рок важења понуде 		 ________________________дана. (минимум 30 дана) УПИСАТИ

Рок плаћања: 	___________________календарских дана (не краће од  15 нити дуже од 45 календарских дана) од пријема исправног рачуна по извршеној испоруци добара.
Рок испоруке :	___________________, од дана потписивања уговора.

Место испоруке:                       Fco наричилац – Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија.
Напомена:   
-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Саставни део обрасца понуде је техничка спецификације.
                                     Датум	                                М. П.                	Понуђач

                          __________________                                                   _____________________

