ОБРАЗАЦ 2
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“
Народних хероја 12а, Нови Београд
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ СА ОБРАСЦОМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Јавна набавка мале вредности бр. Д-14-10
Набавка текстилног и осталог материјала за потребе вртића
Јед.
мере

Ред.бр
Опис Артикла

1.

2.

3.

4.

Доња увлака за дечији душек,
140х80х5цм,
100%памук,
135-145гр./1м2
Дечији дезен,
Прање на 60 степени,
скупљање по дужини и ширини до 6%,
постојаност обојења на 60 степени Целзијуса,
зној 4,
отирање суво мимимум 4,
отирање мокро минимум 4,
пеглање на 150 С минимум 4.
Горња увлака за дечију деку
140х100цм,
100% памук,
135-145гр./1m2 ,
дечији дезен,
скупљање по дужини и ширини до 6%,
постојаност обојења на 60 степени Целзијуса,
зној 4,
отирање суво мимимум 4,
отирање мокро минимум 4,
пеглање на 150 С минимум 4.
Тетра пелене
80х80цм,
100% памук, Пелена треба да буде ендлана,
скупљање по ширини 2%, дужини 4%, прање 95
степени, боја бела.

Штеп дека
140х100цм,
Тканина 50% памук, 50% ПЕС, површинска
маса: 105гр/м2 , прање 60 степени , скупљање
по ширини 3%, по дужини 3%, пунило100%,
полиестер 150gr/m2
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Колична

ком

1500

ком

1500

ком

1500

ком

1000

Јединична
цена

укупна
цена без
ПДВ-а

укупна
цена
са
ПДВ-ом

5.

Чаршав непропусни,
120х60 цм,
са ластишом,
материјал: лице фротир, наличје полиуретан
100%, дезен једнобијни светлији.

ком

20

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
ПДВ:
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом

Да уз понуду достави узорке за све артикле из техничке спецификације
понуде.
Уз узорке доставити атесте на сировински састав за добра која су предмет
набавке
Сваки узорак мора бити обележен редним бројем под којим је наведен у
техничкој
спецификацији понуде и упакован. Понуђач је дужан да на
омоту стави заводни печат са бројем и датумом понуде, назначи
назив,адресу, број телефона и контакт особу, назив и бр.ЈН за коју се узорци
достављају и редне бројеве упакованих артикала.
Докази:
Уз узорке се доставља отпремница у два примерка,од којих ће један
примерак бити потписан од стране наручиоца и враћен понуђачу, и
користиће касније за преузимање достављених узорака.
Уколико понуђач не поступи по наведеном упутству за достављање узорака
за све артикле из спецификације понуде, или у случају да не достави
тражени узорак у складу са траженом спецификацојим понуда ће бити
неприхватљива.
У цену су урачунати транспортни трошкови одговарајућим возилом до места које
одреди Купац
Испорука је једнократна
Цена је фиксна

Датум:_________
Број понуде:____________
Потпис овлашћеног лица
_____________________________
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