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О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
у набавци добара – Набавка  шиваћих машина у оквиру набавке робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву
Назив понуђача

Седиште

Улица и број

ПИБ

Матични број

Број рачуна

E –mail адреса

Особа за контакт телефон


ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ОПИС ДОБАРА
Набавка  шиваћих машина у оквиру набавке робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву
Минималне техничке карактеристике
За Шиваћа машина  JUKI 8100 штеперица или одговарајуће



Понуђене техничке карактеристике
(уписати или потврдити да понуђено добро испуњава Минималне техничке карактеристике)
Понуђени модел-тип 
(уписати ознаку)

Количина
Понуђена цена у динарима без ПДВ-а
по јединици мере
Укупна понуђена цена у динарима без ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5 (3х4)
1.
Шиваћа машина  JUKI 8100 штеперица или одговарајуће
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1.1

За шивање лаких и средње тешких тканина






1.2
Напон 220-240 В






1.3
минималне вибрације





1.4
ЛЕД освјетљење радне површине





1.5
ХСМ мотор Цпл 2800 о/мин





1.6
Дуљина бода до 5 мм






1.7
Аутоматско подмазивање





1.8
-дубина: минимална 450 мм





Минималне техничке карактеристике
JACK JK8569 IBERDEK или одговарајуће 


Понуђене техничке карактеристике
(уписати или потврдити да понуђено добро испуњава Минималне техничке карактеристике)
Понуђени модел-тип 
(уписати ознаку)

Количина
Понуђена цена у динарима без ПДВ-а
по јединици мере
Укупна понуђена цена у динарима без ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5 (3х4)
2.
Шиваћа машина  JACK JK8569 IBERDEK или одговарајуће
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2.1

Максимална севинг брзина: 6.000 убода по минуту






2.2
број игли: 3






2.3
Број тема: 5





2.4
стич тип: Врх и дно Coverstitch  или два реда на врху, Coverstitch  на дну





2.5
Игле GAUGE: 6,4 мм (1/4 ") - стандард у индустрији





2.6
Стич дужина: 4.4 мм, 





2.7
FOOT LIFT: 5 мм,





2.8
Тип мотора: Direct Drive Интегрисани мотор





УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (1+2):

ПДВ:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Напомена: Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.

Рок плаћања: ___________дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 15 дана, максимум 45 дана); 

Рок важења понуде:__________ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана).

Рок испоруке: ____________ дана од дана закључења уговора

Гарантни рок:
	 JUKI 8100 штеперица или одговарајуће: _______________месеци  од извршења испоруке
	JACK JK8569 IBERDEK или одговарајуће: ________________месеци  од извршења испоруке

Напомена:
-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Понуђач се обавезује да ће испоруку добара извршити Fco Наручилав, Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија..
Датум:                                                                    Потпис понуђача:

_________________                                     М.П.     _________________________

