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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
за набавку канцеларијске опреме и намештаја 
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 Табела 1. Радне фотеље 
 

ОПИС 
Радна фотеља "Мarkus" или одговарајућa 
Фотеља ширине 62, дубине 60 цм., подесиве висине од 130-140 цм, са 
руконаслонима. Ширина седишта 50-55 цм, дубина 45-50 цм. 
Минимална висина седишта 48, максимална 57 цм. Боја тамно сива 
или црна. Наслон мора бити мрежасти са пропуштанјем ваздуха ради 
вентилације. Онова алуминијум, тапацирунг штоф.

 

 Оквирни изглед фотеље "Маркус" или одговарајућа 
 

   

ОПИС 
Радна фотеља "Bridge mf steel" или одговарајућа 
Фотеља са високим наслоном, ергономским дизајном и руконаслоним. 
Тапацирани део од антистатичког платна, могућност регулисања 
висине седишта и угла наслона. Метална хромирана основа са 
пластичним точкићима.

 
 Оквирни изглед фотеље "Bridge mf steel" или одговарајућа 
 

 



 Табела 2. Остали канцеларијски намештај 
 

ОПИС 
Канцеларијски сто  "Мalm" или одговарајући 
Сто са извлачним панелом димензије 151*65 цм, при чему извлачна 
плоча пружа додатну радну површину. Могућност монтирања панела 
по потреби са обе стране. 
Плоча стола од иверице или фурнира, са пластичним ивицама. Боја 
црно смеђа, црна. 

 
 

 Оквирни изглед:  Канцеларијски сто  "Мalm" или одговарајући 
 

 
ОПИС 

Полица за књиге "Kallax" или одговарајућа 
Полица спојена, са два уметка која може да стоји и водорвно и 
успрвно. Димензије: ширина 77, дубина 39, висина 147 цм., минимлне 
носивости 10 кг. Полица од иверице, фурнира, кутије 100% полиестер. 
Боја  црно смеђа, црна.

 

 Оквирни изглед:  Полица за књиге 77*147 цм,"Kallax" или одговарајућа 
 

 
 
 

ОПИС 
Фиокар на точкиће "Micke" или одговарајући 
Фиокар са точкићима величине 35*75цм., предвиђена за папире А4 
формата. Фиоке са граничницима на клизачима који спречавају да се 
фиока превише извуче. Материјал иверица са АБС кантом, дно фиока 
лесонит. Боја црно смеђа, црна.

 

 Оквирни изглед:  Фиокар на точкиће "Micke" или одговарајући 

 



ОПИС 
Чивилук стони "Continent" или одговарајући 
Стони чивилук од металне конструкције у црној боји. 
Димензије 43*180 цм. Минимална тежина 5 кг. Округло 
постоље. 

 

 Оквирни изглед: Чивилук стони "Continent" или одговарајући 
 

 
 
 
 
Напомена: Понуђач је дужан да овери техничку спецификацију и да је достави заједно са 
обрасцем понуде. Марке наведене у техничкој спецификацији нису рестриктивног карактера, 
тако да понуђачи могу понудити и друге производе који одговарају захтеваним техничким 
карактеристикама. 
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