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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-156/2020-2 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-256/2020-3, Јавно предузеће „Путеви 
Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), у року 
предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну 
набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

НАБАВКА ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ ЗА КОЦ 

 

Број јавне набавке: 11/2020 

У поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА, мења се  у целости тако да сада гласи:  
 

1. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 
Предмет јавне набавке је набавка заштитне опреме у циљу побољшања услова за рад 

запослених у тунелским оперативним центрима. Понуђач је дужан да добра испоручи у 
магацин Сектора за УИСС, Бродарска бб, Београд најкасније 30 дана од момента упућивања 
захтева од стране Наручиоца. 

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и морају 
бити у складу са техничком документацијом. Уз понуду за све позиције Добављач мора 
доставити декларацију произвођача са техничком спецификацијом производа.  

Квалитет мора бити у свему као што је захтевано у техничкој спецификацији. 
Квантитативни и квалитативни пријем испоручених добара врши се потписивањем 

пратеће документације односно улазног робног документа – отпремнице. Квантитативни 
пријем се врши приликом пријема добара, визуелном контролом, и пребројавањем, чиме се 
утврђује да ли приспела добра квантитативно одговара количини наведеној у отпремници. 

У случају да испоручена добра не одговарају понуђеном уговореном квалитету 
Наручилац има право да Добављачу достави писану-електронску рекламацију, коју је 
Добављач дужан да реши најдуже у року од 10 (десет) дана од дана пријема исте. 
 

2. ОПИС ДОБАРА: 
 

 

Јакна 

Јакна високе видљивости по стандарду EN 20471 „или 
одговарајући“   од 100% полиестера 300D oxford са слојем ПУ, 
варени шавови. Водоотпорности и парапропусност класе 3. 
Капуљача да се пакује у крагну. Траке за затезање у оковратнику 
и у доњем делу јакне. Боја флуо жута. Прилагођена за употребу 
на свим радним местима где је смањена видљивост. 

Радне ципеле 

Дубоке заштитне ципеле од водоодбојне коже. Ципеле да имају 
композитну заштитну капу и неметални лист у међуђону против 
пробијања, ниво заштите С3. Постава од парапропусног текстила 
отпорног на абразију. Уложак заменљив, антистатик, са додатном 
апсорбцијом енергије. Ђон од полиуретана, антистатик, отпоран на 
уља и нафту, са високом отпорношћу на клузање.  
Стандарн: EN ISO 20345 „или одговарајући“    

Електроизолационе 
рукавице 30000V 

klasa 3 

Рукавице од природног латекса. Имају високе електроизолационе 
карактеристике. Стандард: EN 60903 „или одговарајући“    
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Рукавице 

Зимске плетене рукавице од акрилних микропорозних влакана. 
Направљене тако да спречавају знојење и да чувају топлоту. 
Полумочене у природни латекс, еластичне и противклизне.  
Стандард: СРПС ЕН 388:2019 и усклађеност са стандардом EN 
511 „или одговарајући“    

Једнократне 
рукавице 

Једнократне заштитне нестерилизоване рукавице без пудера. 
Материјал: vinyl. Прозирна боја, манжетна руб са порубом. 
Стандард: EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, 
EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420 „или одговарајући“  

Заштитни чешићи 
за уши 

Чепићи повезани чврстом дршком. Да се могу одложити око врата 
када нису потребни, за спорадичну употребу. Лагане, да стварају 
веома мали притисак у уху, да се постављају у улазни део ушног 
канала, без дубоког уметања, тако да се могу носити и испод 
браде. SNR 23 dB. Стандард: EN 352-2 „или одговарајући“     

Кабанице 
Кишна кабаница, полиестер/ПВЦ, склопива капуљача која се 
пакује у крагну. Варени и шивени шавови, практична торбица за 
паковање. 

Једнократне 
заштитне маске 

Трослојна једнократна (хируршка) маска од нетканог текстила 
(полипропилен). Са ластишем и металним додатком за нос ради 
оптималног прилагођавања лицу. Потребно је да буде отпорна на 
влагу, да не иритира кожу, да не садржи латекс и не буде 
токсична. 

Двослојне памучне 
маске 

 

Маска израђена 100% од памука густине 165g/m2, како не би 
пропуштала честице вируса, бактерија, гљивица, као и дима. 
Двослојна, како би слојевитост дала бољу заштиту од микроба. Са 
флексибилним ластишем који се поставља око ушију. Да се може 

прати на температури од 40C. 

Светлоодбојни 
прслук 

Са чичак затварачем и 2 рефлектујуће траке око појаса. 

Материјал изради полиестер. Задовољава стандард: DIN 

EN471„или одговарајући“    

Штампана ознака 
на предњој страни 
(горњи леви угао) 

Штампана ознака, лого фирме (слика на дну описа), који ће се 

налазити на предњој страни, у горњем десном углу јакни и 

светлоодбојних прслука, добијене преношењем флекс (глатке) 

или флок (чупаве) фолије на жељени материјал, тако да приликом 

прања може поднети температуру до 60C. Димензије 9,5 х 2,5cm.  

 

Штампана ознака 
на леђима 

Штампана ознака, лого фирме (слика на дну описа), који ће се 

налазити на леђима јакни и светлоодбојних прслука, добијене 

преношењем флекс (глатке) или флок (чупаве) фолије на жељени 

материјал, тако да приликом прања може поднети температуру до 

60C. Димензије 27 х 7cm. 

 
 
ДОСТАВЉАЊЕ УЗОРАКА 

 
Понуђачи су ОБАВЕЗНИ да на самом отварању понуда, предају комисији и узорке свих 

понуђених ставки из образца Спецификације добара, које ће комисија отворити и у присуству 
свих понуђача записнички констатовати само да ли све захтеване ставке одговарају 
приложеној спецификацији. Пробни узорци изгледом и карактеристикама морају у потпуности 
одговарати добрима наведеним у понуди. 

Узорци морају бити запаковани у посебном паковању. На паковању могу бити само: 
матични број предузећа, који служи за идентификацију понуђача, као и један примерак 
спецификације која одговара спецификацији која се мора налазити и у паковању. 
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Узорци понуђача, чије понуде нису прихваћене, могу се преузети одмах након истека 
законског рока за подношење захтева за заштиту права понуђача, и то у просторијама ЈП 
«Путеви Србије», Сектор за УИСС у Београду, улица Бродарска бб, уз претходну најаву дан 
раније на телефон  011/20-17-910.  
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 
 

Рб Назив Модел 
Јединична 
цена без 

ПДВ 
Вел Ком 

Укупна цена 
 без ПДВ 

1 
Радне ципеле 

(пар) 

  

  36 1   

  37 1   

  38 2   

  39 5   

  40 6   

  41 3   

  42 10   

  43 16   

  44 19   

  45 9   

  46 5   

  47 3   

  48 2   

2 Јакна   

  S 2   

  M 6   

  L 12   

  XL 12   

  XXL 8   

3 Рукавице (пар)   

  8 12   

  9 12   

  10 34   

  11 24   

4 
Електро 

изолационе 
рукавице (пар) 

    

7 

  

5 

Рукавице за 
једнократну 

употребу 
(паковање 100 

комада) 

  

  
S 

8 
паковања   

  
M 

4 
паковања   

  
L 

22 
паковања   

  
XL 

22 
паковања   

6 
Заштитни 

чепићи за уши 
(пар)       

82 

  

7 Кабанице 

  

  M 1   

  L 5   

  XL 5   

  XXL 3   
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8 
Светлоодбојни 

прслук 
      

82 

  

9 
Двослојне 

памучне маске 
(комад) 

      

164 

  

10 
Једнократне 

заштитне 
маске (комад)       

3000 

  

11 

Штампана 
ознака на 
предњој 

страни (горњи 
леви угао)    

122 

 

12 
Штампана 
ознака на 
леђима    

122 

 

 
 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА: ____________________динара без ПДВ-а. 
 
Напомена: Вредност добара исказана као „УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“ се уноси у Поглавље 
VI, Образац понуде, као „Укупна понуђена цена без ПДВ-а“. 

 

 
У _______________ дана _________ 2020.г. Потпис овлашћеног лица: 
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У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. Начин 

на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 4. тако да сада гласи: 
 
„Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, 

Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – 
Набавка заштитне опреме за КОЦ, ЈН бр. 11/2020 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до четвртка 20. августа 2020. 
године до 09,30 часова.“ 
 

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3. 
Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи: 

 
„Јавно отварање понуда извршиће комисија дана 20. августа 2020. године до 10,00 

часова у просторијама  ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра број 282 
у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену 
пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.“ 

 


