ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, АП Војводина, Република Србија
Број:144-404-265/2018-01
Датум: 06.11.2018. године

ИЗМЕНА БР.1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЗАШТИТНА И СЛУЖБЕНА ОБУЋА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА УПРАВЕ
-РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКАЈН ОП 1.1.2./2018
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На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке
образована Решeњем покрајинског секретаријата за привреду и туризам, број: 144404-265/2018-01-02 од 30.10. 2018.године, дана 06.11.2018. године п р и п р е м и л а
је
ИЗМЕНУ БР.1. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЗАШТИТНА И СЛУЖБЕНА ОБУЋА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА УПРАВЕ

ЈН ОП 1.1.2./2018

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара– Заштитна и службена
обућа за запослене у покрајинским органима управе, број: 144-404-265/2017-01
објављеној на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана
02.11.2018. године, мења се следеће:
1.Део који се односи на спецификацију тј. кoличину
6.1.3)Табеларни део понуде и 6.2)Образац структуре цене.

добара,

Образац

2)ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

3)1) врста, техничке карактеристике (спецификација)
3)1) врста, техничке карактеристике (спецификација): Заштитна и службена
обућа за запослене у покрајинским органима управе.
3)2) квалитет:
спецификацији.

у

складу

са

важећим

стандардима

наведеним

у

техничкој

3)3) количина и опис добара:
РЕД
БР.
1.

ВРСТА ДОБРА

КОЛИЧ.

Ципела плитка
мушка

115
парa

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Лице: природна кожа – јунећи бокс, хидрофобирани,
глат – боја црна
Дебљина: 1,2-1,4 мм
Отпорна на наизменично превијање
Сила цепања клином
- минимум 60N
Прекидна сила
- минимум 120N
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Постава: природна кожа, анилинска
Дебљина: 0,8мм±0,2 мм

2.

Женске плитке
ципеле

32 пара

Уложак табанице: природна кожа – свињска или
говеђа (као за поставу лица) + експандирани пу
Дебљина: 0,8мм±0,2 мм
Темељна табаница (бранзол): окрајина ЗНО,
Везивање: пет пари рупица
Пертле: синтетичке
Капа: термопластична, отпорна на савијање
Луб: од конита
Ђон: природна кожа - крупон аго, са гуменим
полупенђетом
Дебљине: 3-3,5 мм
Пета: са гуменом надпетицом
Начин израда: лепљено-прошивана обућа
Лице: природна кожа - јунећи бокс, глат, боја црна
Дебљина: 0,9-1,1 мм
Отпорна на наизменично превијање
Сила цепања клином
- минимум 60N
Прекидна сила
- минимум 120N
Понашање
при
динамичном
испитивању
пропустљивости воде на bally - penetrometru
Постава: природна кожа, анилинск
Дебљина: 0,6мм±0,1 мм
Отпорност према хабању поставе
Уложак табанице: природна кожа - свињска или
говеђа (као за поставу лица) + експандирани пу
Дебљина: 0,6мм±0,1 мм
Капна: термопластична, отпорна на савијање
Луб: од конита
Ђон: неолит
Дебљина: 3 мм
Пета: висине 2,5 – 3,5 цм
Начин израда: лепљена обућа

3.

Ципеле/патике
плитке радне
мушко/женске

84 пара

Квалитет је дефинисан према стандарду SRPS EN ISO
20347:2013
Лице: природна кожа-говеђа хидрофобирани, глат –
боја црна.
Дебљина: 1,5 ±0,1 мм
Отпорна на наизменично превијање
Сила цепања клином:
- минимум 60N
Прекидна сила:
- минимум 120N
Понашање
при
динамичном
испитивању
пропустљивости воде на bally – penetrometru
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4.

Ципеле
дубокетеренска обућа

30 пара

5.

Чизме гумене
општа намена

35 пара

6.

Чизме гумене
за
рад
у
кухинји

2 пара

7.

Чизме гумене
заштитне
непробојан ђон

2 пара

8.

Радна папуча кломпа

98 пара

- враме продирања воде:
- минимум 120 минута
Постава: природна кожа,
1. Дебљина: 0,8мм±0,1 мм
2. Отпорност према хабању поставе
На суво: 25.000 циклуса минимум
На влажно: 12.000циклуса минимум
Уложак табанице: природна кожа – свињска или
говеђа (као за поставу лица)
Везивање: пет пари рупица
Пертле: синтетичке
Капа: термопластична, отпорна на савијање
Луб: термопластични
Ђон: гумени (100% гума)
Начин израда: лепљенa-ципела
Ципела има општу намену као основна теренска
ципела.
Квалитет је дефинисан према стандарду SRPS N
ISO 20347/2013
Ниво заштите: О2 SRC WR HRO FO
Maтеријал:
Лице: природна кожа говеђи бокс (пна кожа
влакнасте структуре), хидро фобирана дебљине
1,9±0,1 мм
Постава: текстилна са клима менбраном и вареним
саставима.
Темељна табаница: текстилна
Улпжна табаница: анатомска одстрањива
Ђон: гума
Капица: термо пластична,отпорна на савијање, тако
да задржава свој облик приликом ношења ципела.
Чизме водонепропусне израђене са плитком шаром и
поставом
Боја: црна
Квалитет је дефинисан према стандарду SRPS EN ISO
20347:2013
Чизме водонепропусне израђене од гуме, отпорне на
масти животињског порекла
Ђон : против клизајући
Постава: филц
Боја: бела
Чизме водонепропусне израђене од гуме, отпорне на
пробијање табанице
Ђон: израђен од гуме са дубоким шарама и
непробојан на (трску,шибље и метале)
Постава: израђена од материјала који спречава
знојење и заштита од хладноће.
Боја: црна или зелена
Лице: природна кожа - бокс, глат или перфорирано,
боја бела, црна или тегет
Дебљина: 1.6-1.8 мм
Отпорна на наизменично превијање
Уложна

табаница

-

темељна:

природна

кожа,
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масажни гел
Ђон: полиуретан
Начин израде: леплљена обућа
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6.1.3.)ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА-ЗАШТИТНА И СЛУЖБЕНА ОБУЋА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА
УПРАВЕ

Ред.
број
1
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Назив-врста опреме
2
Ципела плитка мушка

Боја
4

Јединичн
а
цена без
ПДВ-а
5

Укупна
вредност
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Укупна
вредност
са ПДВ-ом

Спецификација опис
понуђених добара

6=(3×5)

7

8

9

32

плитке

Ципеле дубоке-теренска
обућа
Чизме гумене-општа
намена
Чизме гумене за рад у
кухињи

Чизме гумене заштитне
7. К
непробојан ђон
8.

3
115
пари

Женске плитке ципеле

Ципеле/патике
радне
мушко/женске

Кол
ичи
на

Радна папуча-кломпа

84

30
35
2

2
98

УКУПНО БЕЗ ПДВ:
ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ:

М.П. __________________________(потпис овлашћеног лица)
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6.2.) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
6.2) Образац структуре понуђене цене
ПОНУЂАЧА --------------------------------- у поступку доделе уговора о јавној набавци
добара – заштитна и службена обућа за запослене у покрајинским органима
управе, Ред. бр. ЈН ОП 1.1.2./2018, а на основу позива за достављање понуда
објављеног
на
Порталу
јавних
набавки,
интернет
страници
Наручиоца
www.spriv.vojvodina.gov.rs дана 02.11.2018. године
Предмет ЈН

Колич
ина

1

2

Ципела плитка
мушка

115

Женске плитке
ципеле

32

Ципеле/патике
плитке радне
мушко/женске

30

Чизме гуменеопшта намена

35

Чизме гумене
заштитне
непробојан ђон
Радна папучакломпа

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

84

Ципеле дубокетеренска обућа

Чизме гумене за
рад у кухињи

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

2

2

98

УКУПНО:

Напомена: У предметној набавци током периода трајања уговора неће се вршити усклађивање цена (
учешће трошкова материјала, рада, енергената), те није потребно наводити/дати процентуално учешће
одређене врсте трошкова, с обзиром на то да тај податак није неопходан.
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача образац структуре цене потписује и оверава печатом
члан групе понуђача-носиоц посла.

М.П.

ПОНУЂАЧ
____________________
(потпис овлашћеног лица)
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2. У осталом делу Конкурсна документација за предметну набавку остаје
непромењена.
3. Понуђач је у обавези да понуду достави у складу са наведеним
изменама. У супротном понуда ће се одбити као неприхватљива.
4. Сходно ставу 1. члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),Наручилац ће Измене
Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:
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