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Назив понуђача:
Седиште:
Улица и број:
Мејл адреса:
Матични број:
ПИБ:
Партија 1. Услуга тапацирања столица
Р.бр

ОПИС

Јед.
мере

Коли
чина

ком

136

УСЛУГА ТАПАЦИРАЊА СТОЛИЦА

1.

- Демонтажа седишта и наслона са металне конструкције
(пребусивањем постојећих попнитни)
- Укуцавање челичних унит-матица М6 у дрвени део
седишта и наслона ради каснијег повезивања челичним
шрафовима за металну конструкцију (8 комада по сету)
-Сунђер високе грамаже, d=4 цм, са украјањем, за
облагање седишта
-Сунђер високе грамаже, d=3 цм, са украјањем, за
облагање наслона,
-Израда кројних листи, сечење и сице мебла у дезену по
избору наручиоца, за облагање седишта
-Израда кројних листи, сечење мебла у дезену по избору
наручиоца, за облагање наслона
-Сечење и украјање ретекса за облагање доње површине
седишта
-Тапацирање седишта и наслона припремљеним
материјалом и то мебли лукс категорије, "Натал 116" или
одговарајући
-Монтажа финилизираних елемената на постојеће металне
подконструкције
-Повезивање рукохвата са металном конструкцијом
помоћу вијака 6*40 и матице "бусола" М 6

ПДВ
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом

Укупна
вредност
без ПДВ-а

Партија 2. Услуга тапацирања врата
Р.б.

1.

2.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Тапацирање врата учионице 92,5*212 цм
Тапацирање
еко
кожом
лукс
категорије, сунђер мин. дебљине 2цм,
тапацирање са обе стране врата
Тапацирање врата учионице двострука,
96*212 и 53*212 цм
Тапацирање
еко
кожом
лукс
категорије, сунђер мин. дебљине 2цм,
тапацирање са обе стране врата

Јед.
мере

Количина

ком

2

ком

2

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (1-2)
ПДВ
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом

Место извршења
услуге:
Услови плаћања:

Франко објекат Правни факултет у Нишу, Трг краља Александра 11,
први спрат, сала 3/1.

Контакт особа
понуђача и тел.:
Остале напомене:

Напомена: Због специфичности посла који се обавља, а како би се упознали
са свим елементима неопходним за успешно извршење услуге, потенцијални
понуђачи могу, пре подношења понуде, да изврше увид у просторију у којој ће се
вршити предметна услуга, уз претходну најаву телефоном. Особа за контакт је
Стефан Станковић, тел. 063/812-98-65, e-mail: stefan@prafak.ni.ac.rs.
Изабрани понуђач се обавезује да приликом фактурисања, на рачуну наведе
број поступка набавке под којим је иста заведена код наручиоца Н08/2019.

Датум
______.______. 2019. год.

Понуђач
М.П.

___________________________
(потпис овлашћеног лица)

