4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Опис добра

Редни

Јединица мере и
количина

број

A

ЗА МУШКАРЦЕ
ОДЕЛО - елегантно, сако и панталоне

1.

Сировински састав:
100% вуна, површинске масе 170-200 g/m² постава је од полиестера,
површинске масе 60-80 g/m² (може и вискозна постава)
Сако на једноредно копчање (до три дугмета), благо струкиран са реверима,
улошцима за рамена и једним или два шлица. На предњем делу се налазе два
доња џепа у висини бокова и један горњи џеп на левој страни у висини груди.
Изнутра комплетно постављен.
Панталоне са косим или равним џеповима на предњој страни, без фалти,
постављене од струка до испод колена, постава је од полиестера, површинске
масе 60-80 g/m² (може и вискозна постава).

45 комплета

Скупљање при хемијском чишћењу:
- по основи: максимално 2%
- по потци: максимално 2%
Боја: тамно сива

2.

КОШУЉА - дуги рукав
Материјал: памук 100%
Структура (ткање): пуплин или сатен.
90 комада
Број ткања: 50/1 до 60/1 нити
Површинска маса: од 115 до 140 g/m²
Крагна: класична или косо сечена са по једним дугметом са сваке стране.
Боја: бела

3.

КОШУЉА - кратки рукав
Материјал: памук 100%
Структура (ткање): пуплин или сатен.
Број ткања: 50/1 до 60/1 нити
Површинска маса: од 115 до 140 г/м2
Крагна: класична или косо сечена са по једним дугметом са сваке стране.

90 комада

Боја: бела

4.

КРАВАТА
Класична, елегантна
сировински састав: 100% свила

45 комада

Боја: тамно сива

Б

ЗА ЖЕНЕ
КОСТИМ - елегантни

1.

(блејзер и сукња или блејзер и панталоне)
Сировински састав:
100% вуна, површинске масе 170-200 g/m² постава је од полиестера,
површинске масе 60-80 g/m² (може и вискозна постава)
Дужина сукње је до колена
Скупљање при хемијском чишћењу:
- по ширини: максимално 2%
- по дужини: максимално
Боја: тамно сива

12 комплета

БЛУЗА - дуги рукав
2.

Материјал: памук 100%
Структура (ткање): пуплин или сатен
Број ткања: 50/1 до 60/1 нити
Површинска маса: од 115 до 140 g/m²

24 комада

Боја: бела

БЛУЗА - кратак рукав
3.

Материјал: памук 100%
Структура (ткање): пуплин или сатен
Број ткања: 50/1 до 60/1 нити
Површинска маса: од 115 до 140 g/m²

24 комада

Боја: бела

Напомена:
- Обавезно доставити узорке, декларације и извештај акредитоване лабораторије из Србије за
све ставке.
- Величине ће бити прецизиране по потписивању уговора и понуђач са којим се закључи уговор у
обавези је да пре испоруке добара достави палету величина ради прецизирања тражених
величина добара.

7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за службену одећа, редни број 113-25/1
П О Н У Д А
бр. ______________ од _______________
1) Општи подаци о понуђачу:
-Назив понуђача: ________________________________________________________________
- Адреса и седиште 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) Понуду дајем:
- заокружити и податке уписати за а), б) или в)
а) самостално
б) као заједничку понуду:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
в) са подизвођачем:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача)

3) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб,
исказана у динарима без ПДВ-а:
______________________________________________________________________________
4) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб,
исказана у динарима са ПДВ-ом:
______________________________________________________________________________

5) Рок плаћања: по испоруци добара, а најкасније до 45 дана од дана пријема исправне
фактуре.
6) Рок и место испоруке (који не може бити дужи од 30 дана): _____________ дана од дана
закључења уговора на паритету фцо магацин Наручиоца у Београду, Краљице Ане бб.
7) Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

Напомена понуђача:___________________________________________________________

Опис добра

Редни

Јединица мере
и количина

број

A

ЗА МУШКАРЦЕ

1.

ОДЕЛО - елегантно, сако и панталоне
Сировински састав:
100% вуна, површинске масе 170-200 g/m² постава је од
полиестера, површинске масе 60-80 g/m² (може и
вискозна постава)

Сако на једноредно копчање (до три дугмета), благо
струкиран са реверима, улошцима за рамена и једним
или два шлица. На предњем делу се налазе два доња
џепа у висини бокова и један горњи џеп на левој страни
у висини груди. Изнутра комплетно постављен.
Панталоне са косим или равним џеповима на предњој
страни, без фалти, постављене од струка до испод
колена, постава је од полиестера, површинске масе 6080 g/m² (може и вискозна постава).
Скупљање при хемијском чишћењу:
- по основи: максимално 2%
- по потци: максимално 2%
Боја: тамно сива

обрачун се даје за комплет одело

45
комплета

Јединична цена
у динарима без
ПДВ-а

Укупна
цена у
динарима
без ПДВ-а

2.

КОШУЉА - дуги рукав
Материјал: памук 100%
Структура (ткање): пуплин или сатен.
Број ткања: 50/1 до 60/1 нити
Површинска маса: од 115 до 140 g/m²

90 комада

Крагна: класична или косо сечена са по једним
дугметом са сваке стране.
Боја: бела
обрачун по комаду

3.

КОШУЉА - кратак рукав
Материјал: памук 100%
Структура (ткање): пуплин или сатен.
Број ткања: 50/1 до 60/1 нити

90 комада

Површинска маса: од 115 до 140 г/м2
Крагна: класична или косо сечена са по једним
дугметом са сваке стране.
Боја: бела
обрачун по комаду

КРАВАТА
Класична, елегантна
4.

сировински састав: 100% свила
Боја: тамно сива

обрачун по комаду

45 комада

Јединица
мере и
количина

Опис добра

Редни
број

Б

ЗА ЖЕНЕ

1.

КОСТИМ - елегантни
(блејзер и сукња или
блејзер и панталоне)
Сировински састав:
100% вуна, површинске масе 170-200 g/m² постава је од
полиестера, површинске масе 60-80 g/m² (може и
вискозна постава)
Дужина сукње је до колена
12
комплета

Скупљање при хемијском чишћењу:
- по ширини: максимално 2%
- по дужини: максимално 2%
Боја: тамно сива
обрачун се даје за комплет костим
(блејзер и сукња или блејзер и панталоне

2.
БЛУЗА - дуги рукав
Материјал: памук 100%
Структура (ткање): пуплин или сатен
Број ткања: 50/1 до 60/1 нити

24 комада

Површинска маса: од 115 до 140 g/m²
Боја: бела
обрачун по комаду

Јединична
цена у
динарима без
ПДВ-а

Укупна
цена у
динарима
без ПДВ-а

БЛУЗА - кратак рукав

3.

Материјал: памук 100%
Структура (ткање): пуплин или сатен
Број ткања: 50/1 до 60/1 нити
24 комада
Површинска маса: од 115 до 140 g/m²
Боја: бела
обрачун по комаду

УКУПНА ВРЕДНОСТ (А+Б) = ____________________ динара
ПДВ ____ %= _____________________ динара
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом= _____________________ динара
Напомена: - Обавезно доставити узорке,декларације и извештај акредитоване лабораторије из Србије за све
ставке .
- Величине ће бити прецизиране по потписивању уговора и понуђач са којим се закључи уговор у
обавези је да пре испоруке добара достави палету величина ради прецизирања тражених величина добара.

Прилози обрасца понуде: - Прилог 1(подаци о понуђачу),
Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и - Прилог 3 (подаци о подизвођачу).

Датум

Потпис овлашћеног лица
понуђача
МП

