О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
у набавци добара – Набавка канцеларијског намештаја
Назив понуђача

Седиште

Улица и број

ПИБ

Матични број

Број рачуна

E –mail адреса

Особа за контакт телефон


ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ОПИС ДОБАРА
Набавка канцеларијског намештаја
КАНЦЕЛАРИЈСКА СТОЛИЦА
Понуђене техничке карактеристике
(уписати или потврдити да понуђено добро испуњава Минималне техничке карактеристике)

Понуђени модел-тип 
(уписати ознаку)


Количина


Понуђена јединична цена у динарима без ПДВ-а

Понуђена укупна цена у динарима без ПДВ-а

Техничка спецификација
са минималним техничким карактеристикама






1.
2.
3.
4.
5. (3х4)
1.1.
Опис:
	Ексклузивни дизајн
	Руконаслони са тапацираном облогом

Хромирана санка
Максимално оптерећење 110 кг
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1.2.
Димензије (ц)м:
	Максимална висина: 95
	Висина седишта: 45-48
	Ширина седишта: 49-53/58-63
	Дубина седишта:  44-48






1.3.
Тапацирунг:
	Бали штоф






1.4.
Боја:
	црна






1.5.
Минимални гарантни период:
	24 месеци






РАДНА ФОТЕЉА
Понуђене техничке карактеристике
(уписати или потврдити да понуђено добро испуњава Минималне техничке карактеристике)

Понуђени модел-тип 
(уписати ознаку)


Количина


Понуђена јединична цена у динарима без ПДВ-а

Понуђена укупна цена у динарима без ПДВ-а

Техничка спецификација
са минималним техничким карактеристикама






1.
2.
3.
4.
5. (3х4)
1.1.
Опис:
	Ексклузивни дизајн са високим наслоном
	Тилт механизам
	Пластични фиксни руконаслон
	Подешавање висине гасним цилиндром
	Хромирана база

оптерећење 120 кг
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1.2.
Димензије (цм):
	Максимална висина: 99-125
	Висина седишта: 48-65
	Ширина седишта: 46-50/59-64
	Дубина седишта:  44-50






1.3.
Тапацирунг:
	штоф






1.4.
Боја:
	Црна






1.5.
Минимални гарантни период:
	24 месеци






УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПРВ-а:

ПДВ:

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:


                       * Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.

Рок важења понуде 		 ________________________дана. (минимум 30 дана)

Рок плаћања: 	___________________календарских дана (не дуже од 45 календарских дана) од дана испостављања исправног рачуна, након извршене испоруке добара.

Рок испоруке :	____________________ дана од дана потписивања уговора

Продавац се обавезује да приликом фактурисања, на рачуну наведе број уговора под којим је исти заведена код Купца.
                                        Датум	                                М. П.                	Понуђач

                          __________________                                             _____________________

