II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ:

(Образац 1)

ПАРТИЈА 1 - Набавка канцеларијских контејнера и контролних кабина за потребе
успостављања заједничке контроле на граничном прелазу Прешево-Табановце
За потребе граничних органа Северне Македоније (МГО) потребно је обезбедити следеће:
Контејнери:
 3 (три) контејнера димензија 6,00 х 2,40 х 2,50, стандардне материјализације. Контејнери
су комбинација металне конструкције и панел плоча. Контејнери требају бити
опремљени канцеларијским намештајем (2 столице, сто са 2 фиоке, плакар),
 1 (један) контејнер димензија 6,00 х 2,40 х 2,50 који има функцију чајне кухиње са
доњим кухињским елементом од иверице дужине маx 2000мм , са радном плочом,
судопером са славином, бојлер НМ 10 лит, уградни фрижидер 100-120лит - 1 кпл
Контролне кабине за путнички и аутобуски саобраћај:
 6 (шест) контролних кабина са 4 (четири) радна места по кабини , уградни пулт на коме
се може инсталирати опрема (рачунар, читач путних исправа, телефон), четири фиоке,
четири столице
 димензије кабина 6,00 х 2,00 х 2,85, а исте су контејнерског типа, изграђене од металне
конструкције и панелних плоча, врата и шалтери су од ПВЦ материјала, беле боје, са
ламинатним подом;
 контролне кабине имају врата, са обе чеоним стране по једна врата, а на бочним странама
се налазе шалтери и то са обе стране по два шалтера;
ДИМЕНЗИЈЕ КОНТРОЛНИХ КАБИНА:
 Кабина за контролу путничког и аутобуског саобраћаја - 6,00х2,00х2,85,
 Висина шалтера 75 цм од пода (унутар кабине) 90 цм (спољња висина) од бетонске
површине.
 Висина стакленог дела 125 цм. Шалтер 53 цм.
 Ширина стакленог дела 235 цм. Шалтер 82 цм.

Прилог – Скица контролних кабина:

Спољашњи изглед постојећих кабина

Унутрашњост постојећих кабина
Слике постојећих кабина се дају само информативно, ради олакшане припреме понуда и
постизања што је могуће веће једнообразности изгледа кабина на граничном прелазу.
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Количина

Контејнер
Контејнер чајна кухиња са
опремом
Контролна кабина
Сто (Ш60xД125)
Столица (Ш60xВ100xД60)
Фиока
Плакар (Ш120xВ200xД60)

3
1

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупно без
ПДВ-а

6
4
60
40
6
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