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Графички приказ

1 Самостојећа
декоративна
новогодишња јелка
конусног облика са
потконструкцијом
обложеном гирладом,
максималних
димензија,од највише
до најниже тачке (од
декоративног
елемента на врху до
основе) висине од
9,50 метара и
пречника основе од
5,00  метара,
украшена
новогодишњим
куглама следећих
пречника: 12цм
(комада 375), 18цм
(комада 213) и 22цм
(комада 123) у три
боје (у валерима
следећих боја: златна,
црвена и беж –
дистибуиране
равномерно у
колични у складу са
укупним бројем
украса)
позициониране као на
приказу. Ланчаницу
(топло белих диода –
100 диода по
сегменту од 10 метара
са 10% флеш ефекта,
минималне заштите
ИП44 које се

Ком 1



надовезују једна
другу, са гумираним
каблом,укупне
утрошене максималне
дужине до 600
метара) поставити у
облику мреже (као на
примеру) на
растојању од 1/16
пречника (
приближно 1м) и
висином од 65цм.

Детаљ:

Врх јелке украсити
звездом од 8 кракова,
златне боје, димензије
30 х 30 цм (од
материјала који може
издржати
атмосфеске услове),
са ланчаницом ( топло
белих диода – 100
диода по сегменту од
10 метара са 10%
флеш ефекта,
минималне заштите
ИП44 ) постављена на
ивице звезде у стилу
као на приказу слике
2, ротацијом
елемената око
средишње осе.

Слика 1 – 2Д приказ
звезде;

Слика 2 – 3Д модел
звезде

Напомена: Описану

Слика 1

Слика 2



новогодишњу јелку је
потребно поставити
на локацију коју
одреди понуђач.

2 Декоративни
самостојећи светлећи
новогодишњи мотив
за спољну монтажу,
арматурне
потконструкције,
димензија 1 х1 м са
машном, црвене
потконструкције и
црвене
машне, обавијен
ланчаницом топло
белих диода – 100
диода по сегменту од
10 метара са 10%
флеш ефекта,
минималне заштите
ИП44, са машном од
матеијала који је
компатибилан
потконструкцији и
који може издржати
атмосфеске услове.

Дозвољена одступања
у погледу, димензије,
тежине и максималне
потрошње износе +/-
10%

ком 5



4 Декоративни
самостојећи светлећи
новогодишњи мотив
за спољну монтажу,
арматурне
потконструкције,
димензија 1,5 х1,5 м
са машном, златне
потконструкције и
златне
машне, обавијен
ланчаницом црвених
диода – 100 диода по
сегменту од 10 метара
са 10% флеш ефекта,
минималне заштите
ИП44, са машном од
матеијала који је
компатибилан
потконструкцији и
који може издржати
атмосфеске услове.

Дозвољена одступања
у погледу, димензије,
тежине и максималне
потрошње износе +/-
10%

ком 5

5 Декоративни
самостојећи светлећи
новогодишњи мотив
за спољну монтажу,
арматурне
потконструкције,
димензија 1 х 2 м са
машном, црвене
потконструкције и
црвене
машне, обавијен
ланчаницом топло
белих диода – 100
диода по сегменту од
10 метара са 10%
флеш ефекта,
минималне заштите

ком 5



ИП44, са машном од
матеијала који је
компатибилан
потконструкцији и
који може издржати
атмосфеске услове.

Дозвољена одступања
у погледу, димензије,
тежине и максималне
потрошње износе +/-
10%

6 Декоративни
самостојећи светлећи
новогодишњи мотив
за спољну монтажу,
арматурне
потконструкције,
димензија 1,2 х2,4 м
са машном, златне
потконструкције и
златне
машне, обавијен
ланчаницом црвених
диода – 100 диода по
сегменту од 10 метара
са 10% флеш ефекта,
минималне заштите
ИП44, са машном од
матеијала који је
компатибилан
потконструкцији и
који може издржати
атмосфеске услове.

Дозвољена одступања
у погледу, димензије,
тежине и максималне
потрошње износе +/-
10%

ком 5



7 Декоративни
самостојећи светлећи
новогодишњи мотив
за спољну монтажу
обавијен
ланчаницом топло
белих диода – 100
диода по сегменту од
10 метара са 10%
флеш ефекта,
минималне заштите
ИП44, максималних
димензија самог
елемента (од највише
до најниже тачке
украса и од
најистуреније тачке
лево и најистуреније
тачке десно у односу
на средишњу осу)
1,80 х 1,20 метара,
арматурне
подконструкције са
додатим елементом
шешира од
материјала који је
компатибилан и који
може издржати
атмосфеске услове,
потконструкцију
релаизовати у белој
боји, елемент
шешира, очију и
дугмића у црној, и
нос у наранџастој.

Дозвољена одступања
у погледу, димензије,
тежине и максималне
потрошње износе +/-
10%

ком 5



8. Декоративни
самостојећи светлећи
новогодишњи мотив
за спољну монтажу
обавијен ланчаницом
топло белих диода –
100 диода по
сегменту од 10 метара
са 10% флеш ефекта,
минималне заштите
ИП44, максималних
димензија самог
елемента (од највише
до најниже тачке
украса и од
најистуреније тачке
лево и најистуреније
тачке десно у односу
на средишњу осу)
1,60 х 1,10 метара,
арматурне
подконструкције.

НАПОМЕНА:
Обзиром да није
могуће прецизно
предвидети
обликовност у складу
са перформансама
материјализације
потконструкције,
могућа су одступања
у циљу оптималне
реализације.

Дозвољена одступања
у погледу, димензије,
тежине и максималне
потрошње износе +/-
10%

ком 5



9 Декоративни
самостојећи светлећи
новогодишњи мотив
за спољну монтажу
обавијен ланчаницом
топло белих диода –
100 диода по
сегменту од 10 метара
са 10% флеш ефекта,
минималне заштите
ИП44, максималних
димензија самог
елемента (од највише
до најниже тачке
украса и од
најистуреније тачке
лево и најистуреније
тачке десно у односу
на средишњу осу)
2,40 х 1,80 метара
арматурне
подконструкције.

НАПОМЕНА:
Обзиром да није
могуће прецизно
предвидети
обликовност у складу
са перформансама
материјализације
потконструкције,
могућа су одступања
у циљу оптималне
реализације.

Дозвољена одступања
у погледу, димензије,
тежине и максималне
потрошње износе +/-
10%

ком 5



10 Декоративни
самостојећи светлећи
новогодишњи мотив
за спољну монтажу
(свод челичне
подконструкције),
обложен са
гирландом,
димензија: 4 метара
ширине и 2,5 метара
висине, са адекватном
декорацијом у облику
ланчанице топло
белих диода – 100
диода по сегменту од
10 метара са 10%
флеш ефекта,
минималне заштите
ИП44 и украса који се
визуелно уклапају у
декорацију јелке.

Дозвољена одступања
у погледу, димензије,
тежине и максималне
потрошње износе +/-
10%

ком 2

11 Декоративни
новогодишњи
гирланд, дужине 3
метара

Дозвољена одступања
у погледу, димензије,
тежине и максималне
потрошње износе +/-
10%

ком 3



12 Декоративни светлећи
новогодишњи мотив
за спољну монтажу са
светлећим ЛЕД
цревом, топло беле
боје, минималне
заштите ИП44, у три
боје (поређане у
мотив заставе РС)
максималних
димензија (од
највише до најниже
тачке украса) 2,10
метара, пречника 0,6
метара, да се расклапа
у два дела и качи на
округлу бандеру,
максималне
потрошње до 48W.

Дозвољена одступања
у погледу, димензије,
тежине и максималне
потрошње износе +/-
10%

ком 4

13 Декоративни светлећи
новогодишњи мотив
за спољну монтажу са
светлећим ЛЕД
цревом, толпо беле
боје, минималне
заштите ИП44, са
сегментом
покривеним
ланчаницом топло
белих диода – 100
диода по сегменту од
10 метара
максималних
димензија (од
највише до најниже
тачке украса и од
најистуреније тачке
лево и најистуреније
тачке десно у односу
на средишњу осу)2,50

ком 14



х 1,00 метара, тежине
до 14 килограма,
максималне
потрошње до 32W.

Дозвољена одступања
у погледу, димензије,
тежине и максималне
потрошње износе +/-
10%

14 Декоративни светлећи
новогодишњи мотив
за спољну монтажу са
светлећим ЛЕД
цревом, толпо беле
боје, минималне
заштите ИП44, са
сегментом
покривеним
ланчаницом топло
белих диода – 100
диода по сегменту од
10 метара
максималних
димензија (од
највише до најниже
тачке украса и од
најистуреније тачке
лево и најистуреније
тачке десно у односу
на средишњу осу)2,80
х 1,10 метара, тежине
до 14 килограма,
максималне
потрошње до 32W.

Дозвољена одступања
у погледу, димензије,
тежине и максималне
потрошње износе +/-
10%

ком 14



15 Декоративна
ланчаница топло
белих диода – 100
диода по сегменту од
10 метара са 10%
флеш ефекта, које се
надовезују једна
другу, са гумираним
каблом, минималне
заштите ИП44, за
потребе обавијања
стабала са крошњама
дрвећа

м 1000

16 Рачве за постављање
ланчаница са три
излаза за постављање
на крошњи дрвећа

ком 50

17 Сајла получелична
пречника 3/4 мм

м 100

18 Челичне стеге за
получеличну сајлу,
пречника 3/4мм

ком 20

19 Везица 200/2.5
100/1

пак 5

20 Везица 300/3.5
100/1

пак 3

6. УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А

7. ПДВ

8. УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ (6+7)

НАПОМЕНА:
Прикључак на електричну енергију за све самостојеће светлеће новогодишње мотиве за спољну
монтажу прикључити на напон од 12-24V.
Трошкови доставе и све остале зависне трошкове сноси Понуђач.
Гарантни рок за понуђена добра износи две године рачунајући од датума примопредаје добара.
Начин монтаже решава понуђач и упућује Наручиоца о евентуалним специфичностима
монтаже приликом примопредаје.
Свa понуђенa добра морају бити у складу са постављеним захтевима Наручиоца и траженим
техничким карактеристикама по свим позицијама које су садржане у техничкој
спецификацији.



Трошкови доставе и све остале зависне трошкове сноси Понуђач.
Свa понуђенa добра морају бити у складу са постављеним захтевима Наручиоца и траженим
техничким карактеристикама по свим позицијама које су садржане у техничкој спецификацији

1. У цену су урачунати сви зависни трошкови
2. Понуда се односи на целокупну набавку
3. Начин плаћања: у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна
4. Изјава:

Гарантујем да је понуда дата на основу конкурнс докуметнације која је прузета са Портала
јавних набавки

МП                                          Потпис овлашћеног лица:

_______________________

Напомена: Понуђач попуњава образац структуре понуђене цене на начин како је
предиђено обрасцем, на крају је потребан потпис овлашћеног лица понуђача и печат
понуђача.


