АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“
Београд, Немањина 6
____________________________________________________________________________________________

ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2019 -1266
Датум: 03.07.2019. године

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне бр. 1 за јавну набавку мале вредности: Канцеларијски
намештај (ЈНМВ/17)

У конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности: Канцеларијски
намештај , на странама 5 и 32 конкурнсе докумнтације стоји:
Редни
број

Предмет јавне
набавке

Јед.
мере

Коли
чина

Технички опис



1.

Мобилна касета са 4
фиоке са точкићима
са бравицом

ком

12

2.

Радна фотеља са
точкићима

ком

45

3.

Канцеларијски сто са
3 фиоке

ком

4

ком

8

4.

Конференцијске
столице

Елемент са фиокама са 4 појединачне
фиоке
 Димензијe:
ширина 42 cm х висина 63 cm х дубина 60
cm
 Елемент са фиокама је израђен од универ
плоча дебљине 18 mm са горњом плочом
дебљине 25 mm.
 Све странице су заштићене АБС траком.
 Боја: 11 боје дрвета и 4 махагони
 Седиште и наслон су обложени сунђером
минималне дебљине 5 cm и пресвучени
квалитетном тканином (микрофибер)
 Наслон: Ојачање у доњем делу леђа
 Руконаслони од квалитетне нулон пластике
 Механизам за подизање класе III
 Носивост: 120 kg
 Постоље столице:
Метална звезда на точкићима
 Боја: црна
 Димензије: 140 х 60 х 74cm
 Горња плоча израђена од универ плоче
дебљине 25 mm
 Конструкција израђена од универ плоче
дебљине 18 mm
 Заштићено АБС траком дебљине 2 mm
 Закључивање прве фиоке
 Боја: махагони
 Димензије:
укупна ширина 53,5 cm, ширина седалног дела 47
cm, укупна висина 79 cm
 Седиште и наслон израђени од шпер плоче
обложене сунђером минималне дебљине 4
cm и пресвучене тканином (штоф).

5.

6.

Плакар са двоје врата
са 5 полица

Клуб фотеља

ком

ком

5

5

Кожна радна фотеља
са точкићима
7.

ком

30












Постоље столице: метално
Носивост: 120 kg
Без руконаслона
Боја: црна
Димензије: 75 х 35 х 190 cm
Израђен од универ плоче дебљине 18 mm.
Све странице су заштићене АБС траком.
Полеђина израђена од ХДФ плоче дебљине
3 mm
Бравица за закључивање
Боја: 5 комада црна, 2 комада јавор






Конструкција израђена од дрвета
Дименжије 70 х 80 х 75 cm
Седиште и наслон пресвучени еко кожом
Боја: црна




Висока радна фотеља
Седиште и наслон су обложени сунђером
минималне дебљине 7 cm и пресвучени
кожом
Дрвени руконаслони (тамно дрво)
Тилт механизам
Лифтомат
Метална база са дрвеном облогом
Пластични или силиконски точкићи
Носивост: 120 kg
Боја: 14 црна, 20 браон











8.

9.

10.

Конференцијски сто
правоугаоног облика

Тепих стаза

Тракасте завесе са
рамом за плафон

ком

Ком.

1

1

3







Димензије 300 х 180 х 74 cm
Горња плоча израђена од универ плоче
дебљине 25 mm, заштићена АБС траком
дебљине 2 mm
Конструкција израђена од универ плоче
дебљине 18 mm, заштићена АБС траком
дебљине 2 mm
Боја: јавор
Димензије 600 x 100 cm
Висина 11Mm (+ - 5%)
Материјал: полипропилен
Боја : бордо






Димензије : 200 x 220 cm (Ш x В)
330 x 220 cm (Ш x В)
180 x 200 cm (Ш x В)
Боја: бела



Мења се и гласи:
Редни
број

Предмет јавне
набавке

Јед.
мере

Коли
чина

Технички опис



1.

Мобилна касета са 4
фиоке са точкићима
са бравицом

ком

12

2.

Радна фотеља са
точкићима

ком

45

3.

Канцеларијски сто са
3 фиоке

ком

4

ком

8

4.

Конференцијске
столице

5.

Плакар са двоје врата
са 5 полица

ком

5

6.

Клуб фотеља

ком

5

Елемент са фиокама са 4 појединачне
фиоке
 Димензијe:
ширина 42 cm х висина 63 cm х дубина 60
cm
 Елемент са фиокама је израђен од универ
плоча дебљине 18 mm са горњом плочом
дебљине 25 mm.
 Све странице су заштићене АБС траком.
 Боја: 8 боје дрвета и 4 махагони
 Седиште и наслон су обложени сунђером
минималне дебљине 5 cm и пресвучени
квалитетном тканином (микрофибер)
 Наслон: Ојачање у доњем делу леђа
 Руконаслони од квалитетне нулон пластике
 Механизам за подизање класе III
 Носивост: 120 kg
 Постоље столице:
Метална звезда на точкићима
 Боја: црна
 Димензије: 140 х 60 х 74cm
 Горња плоча израђена од универ плоче
дебљине 25 mm
 Конструкција израђена од универ плоче
дебљине 18 mm
 Заштићено АБС траком дебљине 2 mm
 Закључивање прве фиоке
 Боја: махагони
 Димензије:
укупна ширина 53,5 cm, ширина седалног дела 47
cm, укупна висина 79 cm
 Седиште и наслон израђени од шпер плоче
обложене сунђером минималне дебљине 4
cm и пресвучене тканином (штоф).
 Постоље столице: метално
 Носивост: 120 kg
 Без руконаслона
 Боја: црна
 Димензије: 75 х 35 х 190 cm
 Израђен од универ плоче дебљине 18 mm.
 Све странице су заштићене АБС траком.
 Полеђина израђена од ХДФ плоче дебљине
3 mm
 Бравица за закључивање
 Боја: 3 комада црна, 2 комада јавор



Конструкција израђена од дрвета

Кожна радна фотеља
са точкићима
7.

ком

30





Дименжије 70 х 80 х 75 cm
Седиште и наслон пресвучени еко кожом
Боја: црна




Висока радна фотеља
Седиште и наслон су обложени сунђером
минималне дебљине 7 cm и пресвучени
кожом
Дрвени руконаслони (тамно дрво)
Тилт механизам
Лифтомат
Метална база са дрвеном облогом
Пластични или силиконски точкићи
Носивост: 120 kg
Боја: 10 црна, 20 браон











8.

9.

10.

Конференцијски сто
правоугаоног облика

Тепих стаза

Тракасте завесе са
рамом за плафон

ком

Ком.

1

1

3







Димензије 300 х 180 х 74 cm
Горња плоча израђена од универ плоче
дебљине 25 mm, заштићена АБС траком
дебљине 2 mm
Конструкција израђена од универ плоче
дебљине 18 mm, заштићена АБС траком
дебљине 2 mm
Боја: јавор
Димензије 600 x 100 cm
Висина 11Mm (+ - 5%)
Материјал: полипропилен
Боја : бордо






Димензије : 200 x 220 cm (Ш x В)
330 x 220 cm (Ш x В)
180 x 200 cm (Ш x В)
Боја: бела



