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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ 
Београд, Француска 9 

Број: 14/ 46 

Датум:  26. јули .2016. 
 
 

Предмет: Захтев за понуду за набавку средстава и опреме за личну заштиту на 
раду 

 
Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до  29. јула  2016. године 
до 15 часова доставите Вашу понуду (факсом или на електронску пошту) за 
набавку средстава и опреме за заштиту на раду, по следећим захтевима: 

 
 
Табела1. Спецификација  опреме и средстава личне заштите на раду са количином и 

техничким карактеристикама 
 

 

р.б. 
Опис и назив 
заштитног 
средства 

Техничка спецификација 
Ознака 
величин

е 

Количине 
( ком/ 
пар) 

Укупно
Гарантни 

рок 

1. 

Заштитно радно 
одело – 

дводелно( 
панталоне на 

трегере) 
- са штампом- 

Материјал: 65% полиестар 35% 
памук, 230-260гр/м2 
Боја: плава  
Блуза 
- са обичном крагном, дужина до 
бокова 
- закопчавање патент затварачем са 
преклопом на чичак траку 
- џепови : по један џеп нашивен у 
пределу груди са леве и десне стране 
 доњи џепови усечени са леве и десне 
стране бочно 
- у појасу ушивена еластична трака 
- манжетна око рукава 
Панталоне 
- са трегерима и  ушивеном 
еластичном траком у појасу, 
еластични задњи део трегера 
- имају два нашивена бочна џепа, два 
бочна џепа у пределу бутина и један 
џеп на грудима 
 
Доставити уз понуду: Декларацију о 
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54 
56 
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усаглашености, упутство за употребу 
и одржавање. 

2. 

радне ципеле-
полудубоке 
СРПС ЕН 

20347 

-Израђене по SRPS EN ISO  20347 
O1 SRC 
Израђена је од природне  коже, 
говеђи бокс, пресован,црне боје, 
дебљине 1,8-2мм.,наизменично 
превијање изнад  50 000 циклуса  
 Постава предњи део неткани 
текстил, филц, сарице крагна и 
језик синтетичка плетнина  
Језик је од вештачке коже, 
затворене жаба  форме, постављен. 
Појачање: предњи део капна од 
термопластичног материјала, 
петни део луб од конита. 
Уложна табаница: неткани 
текстил, може да се вади ради 
одржавања. 
Ђон полиуретан 100 %, двослојни, 
са крампонима профилисан у 
циљу спречавања проклизавања, 
антистатик.Ђон отпоран на течна 
горива 8-12  на разблажене 
киселине –слаба промена изгледа, 
отпоран на савијање. Отпорност 
целе обуће према води минимум 
60 минута. Везивање помоћу 4 
пара металних алки, и синтетичке 
пертле са пластифицираним 
крајевима. 
Начин израде: бризгана обућа. 
Боја: црна или сива 
Доставити уз понуду: 
Сертификат о прегледу типа издат 
од акредитоване контролне  
лабораторије у Србији. 
Декларација о усаглашености са 
траженим стандардом. 
Извештај акредитоване установе у 
Србији да је ципела израђена у 
складу са техничким описом из 
тендерске документације, 
технички лист, упутство за 
употребу и одржавање. 
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44 
45 
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3. 
радне ципеле -

плитке 
-Израђене по СРПС ЕН ИСО 
20347 
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СРПС ЕН 
20347 

 

Ципела израђена од природне 
коже, говеђи бокс, пресовани црне 
боје 
Дебљина коже од 1,8-2мм. 
Наизменично превијање изнад 50 
000 циклуса. 
Постава:  
-предњи део: неткани текстил 
(филц) 
-сарице, крагна, језик: синтетичка 
плетенина  
Крагна:вештачка кожа, са 
уграђеним сунђером. 
Језик:вештачка кожа, постављен, 
затворене жабе форме. 
Појачања: предњи део: капна од 
термопластичног материјала, 
петни део луб од конита 
Уложна табаница:неткани текстил, 
вадива ради одржавања. 
Ђон.: 100% полиуреатан, 
двослојни са крампонима, отпоран 
на течна горива, отпоран на 
савијања. 
Отпорност целе обуће према води 
мин. 60 минута. 
Везивање: помоћу три пара 
металних алки и синтетичке 
пертле са пластифицираним 
крајевима. 
Начин израде бризгана обућа. 
Доставити уз понуду:  
Извештај акредитоване 
лабораторије са територије Србије 
да су испуњени услови. 
Декларацију о усаглашености са 
траженим стандардом и 
Сертификат о прегледу типа издат 
од акредитоване установе са 
територије Србије. 
Технички лист 
произвођача.Упутство за употребу 
и одржавање. 
Боја: црна  
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4. 

заштитне 
рукавице 

 
а: кожне-говеђе 

 

а:Израђене  према СРПС ЕН 388 
ниво заштите мин.2121 
 Кожне рукавице од говеђе коже, 
дебљине  
1,3-1,5 мм.Рукавица са пет прстију 
и палцем на длану, са манжетнама, 
памучна постава на длану. 
Доставити уз понуду: Извештај 
акредитоване лабораторије са 
територије Србије да су испуњени 
услови из техничке 
спецификације.Сертификат о 
прегледу типа издат од 
акредитоване установе са 
територије Србије.Декларацију о 
усаглашености са траженим 
стандардом, упутство за употребу 
и одржавање. 

 
 
 

50 50  

     

5.  
Гумене чизме 
СРПС ЕН  
ИСО 20347 

Израђене према СРПС ЕН ИСО 
20347. 
Израђене од гуме, постављене 
памучном плетенином.Чизме су до 
колена, висина горњег дела 
минимум 340 мм. Чизма је 
непропустљива.Постава текстил-
памучна плетенина .Ђон је 
гумени, ребрасти, са крампонима 
профилисан у циљу спречавања 
проклизавања висина крампона у 
предњем делу ђона минимум 5 
мм.Дебљина ђона без крампона 
минимум 14 мм.Ђон је отпоран на 
течна горива , Отпорност на 
проклизавање на керамичком поду 
: 
клизање пете ка напред-
коефицијент трења минимум 0, 50;
клизање предњег дела ка напред-
минимум 0,40. 
Начин израде: целогумена обућа. 
Доставити уз понуду: 
Извештај да чизма задовољава 
тражене техничке карактеристике 
из тендерске документације. 
Доставити Декларацију о 
усаглашености са траженим 
стандардом и Сертификат о 
прегледу типа издат од 
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акредитоване установе са 
територије Србије.. Упутство за 
употребу. 
Боја: црна 

 
 ДОКУМЕНТАЦИЈА: Обавезно прилагање свих наведених докумената у 

спецификацији. 
 

 РОК ИСПОРУКЕ: 21  дана од дана достављања понуде. 
 

 МЕСТО ИСПОРУКЕ: Управна зграда Дирекције (магацин ), ул. Француска 
9, Београд. Испорука је могућа понедељком или петком. 
 

 КОЛИЧИНА ИСПОРУКЕ: Kомплетна испорука 21 дан од дана доста 
вљања понуде. 
 

 УЗОРЦИ: Уз доношење понуде доносе се и узорци у управну зграду 
Дирекције ул. Француска 9, Београд. Узорци треба да буду упаковани у 
кутију која је залепљена, на кутији треба да стоји потписан реверс од стране 
понуђача на ком су наведена која су средства приложена  Од узорака треба 
донети: радно одело, чизме гумене., ципеле плитке, ципеле дубоке и 
рукавице заштитне.  
 

 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
ГАРАНЦИЈЕ: Контрола ће се спроводити тако што ће комисија са лицем 
безбедности и здравља на раду прегледати средства одмах по доласку у 
Дирекцију. Гарантни рок у складу са законском регулативом. 
 

 ШТАМПА – НАТПИС ЗА ЗАШТИТНО РАДНО ОДЕЛО: Натпис се 
штампа на леђном делу блузе дводелних радних одела. Натпис ПЛОВПУТ 
БЕОГРАД се штампа у димензијама 30,4 х 12,4 cm а висина слова је 
ПЛОВПУТ 5 cm, а  БЕОГРАД 4 cm. Боја слова је  БЕЛА . Изглед је дат у 
слици 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 1. Изглед натписа 
 

 РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: Треба да буде 30 дана од пријема робе. 
 

 ДОДАТНЕ УСЛУГЕ: Могућност замена бројева заштитних средстава. 
 

 РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА: Са референц листом од најмање три корисника са 
закљученим уговорима од 500.000,00 РСД и више уз обавезно достављање 
потврде корисника-потписане и оверене печатом за период од 2 

 
 

BEOGRAD 
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 РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА : 29. јули 2016.године до15 часова, 

када ће бити и извршен одабир најповољније понуде. 
 

 КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДА:  најнижа цена. 
 

 УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:  
Укупна цена и рокови уписују се на оригиналном обрасцу понуде. Цена дата у 
понуди мора бити исказана у динарима без урачунатог ПДВ.  
Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна. 
Рок за плаћање не може бити краћи од 10 (десет) дана, нити дужи од 45 
(четрдесетпет) дана у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12), рачунајући од 
дана уредно примљене фактуре. 
 
Плаћање може бити извршено по потписивању записника о примопредаји робе, 
подписаним од стране Комисије за пријем и представником испоручиоца.  
 
Авансно плаћање није предвиђено. 
 

 УСЛОВ ПОНУДА: Понуда која буде дата без свих наведених 
докумената у спецификацији  биће одбијена као неприхватљива. 
Прилози  морају бити потписани и печатирани од стране понуђача. 
 

 
Понуда са узорцима мора бити достављена  на адресу:  
МГСИ-Дирекција за водне путеве Београд, ул. Француска бр.9 Београд. 
Контакт у вези појашњења понуде је : 
Маил адреса: dstojanovic@plovput.rs и garsic@plovput.rs 
 
Факс: 011 30 29 808 са напоменом – за ЈН бр. 39/Н-07/2016 
 
 
 
С поштовањем, 

Дубравка Стојановић 


