1. Заштитне плитке ципеле, SRPS EN ISO 20345:2013, ниво заштите S3 HRO SRC
Плитке заштитне ципеле са челичном капом и челичним листом, произведене од пуне говеђе коже која
је третирана воском ради повећане водоодбојности. Постава од изузетно пропустлјивог и издржљивог
материјала веома брзо апсорбује и ослобађа влагу.
Ципеле имају испуњен језик и део око чланака ради повећане удобности. ПУ/ТПУ ђон је антистатик,
противклизни, отпоран на улја и нафту, торзију и абразију и има апсорбер енергије у области пете.
Одлична против клизна својства.
Ципела „Миура“ или у стандарду квалитета исте.
Доставити уз понуду: декларацију о усаглашености, сертификат о прегледу типа, извештај о испитивању
издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист произвођача, упутство за
одржавање.

2. Заштитне дубоке ципеле, SRPS EN ISO 20345:2013, ниво заштите S3 HRO SRC
Дубоке заштитне ципеле са челичном капом и челичним листом, произведене од пуне говеђе коже која
је третирана воском ради повећане водоодбојности. Постава од изузетно пропустлјивог и издржљивог
материјала веома брзо апсорбује и ослобађа влагу.
Ципеле имају испуњен језик и део око чланака ради повећане удобности. ПУ/ТПУ ђон је антистатик,
противклизни, отпоран на улја и нафту, торзију и абразију и има апсорбер енергије у области пете.
Одлична против клизна својства.
Ципела „Монвисо“ или у стандарду квалитета исте.
Доставити уз понуду: декларацију о усаглашености, сертификат о прегледу типа, извештај о испитивању
издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист произвођача, упутство за
одржавање.

3. Чизме гумене S3 заштита
Израђене по СРПС ЕН ИСО 20345, S3 ниво заштите
Основни параметри и карактеристике готовог производа: Заштитне чизме ПВЦ са челичном капом и
челичном табаницом, намењене су за заштиту ногу од хладноће, влаге, заштиту стопала од пада и
притискатешких предмета, као и других механичких повреда стопала.
Изглед готовог производа:
Моделиране су за заштиту ногу до испод колена.
Доставити уз понуду: декларацију о усаглашености, сертификат о прегледу типа, извештај о испитивању
издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист произвођача, упутство за
одржавање.

4. Радна обућа спремачице – кломпе
Материјал: кожа
Унутрашњост: брушена кожа
Ђон: једнослојни, антистатик, противкизни на керамици и металу
Стандард: ЕН ИСО 20347:2012
Техничке карактеристике:ОБ, А, Е , СРЦ
5. Јакна зимска
Опис: високовидљива
Материјал: полиестер
Спoљашњи материјал: 300Д полиестер Оxфорд, ПУ премаз, водоотпоран, флуоресцентни
Тамна боја: 300 Д полиестер Оxфорд, ПУ премаз, водотпорно
Подстава: 100% подстављени полиестер, варени шавови
Крагна: високо постављена
Капуљача: одвојива у крагни
Затварање: са затварачем
Стандард: ЕН 471, ЕН 14058

Доступне величине: М-XXЛ
ШТАМПА: Предња страна-лого фирме са називом фирме, 9,5цм x 6,5цм, (на левој страни) у белој боји.
Задња страна-лого фирме са називом фирме, 24цм x 16цм, (на средини) у белој боји.
Доставити уз понуду: декларацију о усаглашености, сертификат о прегледу типа, извештај о испитивању
издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист произвођача, упутство за
одржавање.
6. Мантил радни
Мантил је равног кроја са два нашивена џепа у висини бокова и једним мањим у висини груди.
Копчање је помоћу дугмића напред. Крагна је са оковратником. Позади је нашивен каиш. Женски
мантил је благо струкиран А линије. Има два нашивена џепа у висини бокова и једним мањим у висини
груди. Копчање је помоћу дугмића напред. Мантил у стандардним бојама: бела (100% памук, тежине
180-240 гр/м2) и тамноплава (35% памук и 65% полиестер,+-5%, тежине 180-240 гр/м2).
ШТАМПА: Предња страна-лого фирме са називом фирме, 9,5цм x 6,5цм, (на левој страни) у белој боји.
7. Мајица памучна (кратак рукав)
„СУНСЕТ“ или или у стандарду квалитета исте мајица кратких рукава. Израђен је од меке тканине,
потпуно природног састава - 100% памук, 150г / м2. Материјал је изузетно мек и веома пријатан на
додир. Око врата је еластичан рендер ширине 1,5 цм. Модел је кружно тканина (без шавова са стране).
Трака у контрастној боји је ушивена од рамена до рамена ради ојачања и очувања облика мајица.
Боја: наранџаста и зелена
ШТАМПА: Предња страна-лого фирме са називом фирме, 9,5цм x 6,5цм, (на левој страни) у белој боји.
8. Мајица памучна поло (кратак рукав)
“Роме“ или у стандарду квалитета исте поло мајица кратких рукава, произведена од 100% памука, 180
g/m2.
Ојачање раменог шава у боји основне тканине.
Копчање напред помоћу 3 дугмета исте боје као мајица.
Боје: наранџаста и зелена
ШТАМПА: Предња страна-лого фирме са називом фирме, 9,5цм x 6,5цм, (на левој страни) у белој боји.
9.

Качкет

Лагани брушени, памук 100 %, сендвич шилт, чичак копча.
Боја: Плава
ШТАМПА: Предња страна-лого фирме са називом фирме, 4 цм x 3,5 цм у белој боји
10. Одело радно летње
Материјал: памук 65%, полиестер 35% површинске масе минимум 210 гр/м2
Дводелно радно одело које се састоји од радне блузе и полукомбинезона.
Полукомбинезон са пластроном и трегерима са уграђеном еластичном траком, раван крој, копчање са
три дугмета бочно, еластична трака уграђена у леђни део појаса, обавезно два џепа у висини појаса и
два џепа у висини надколенице, паспул траке (рефлектујући материјал) постављене по рубовима
поклопаца џепова, палпус траке (рефлектујући материјал), минимум једна,постављен по рубовима
ногавица.
Блуза се копча помоћу рајсфершлуса, има четири џепа напред (два џепаса у висини груди и два коса
отворена џепа у пределу појаса), палпус траке (рефлектујући материјал) постављене по рубовима
поклопаца џепова ,палпус траке (рефлектујући материјал) минимум једна, постављен по рубовима
рукава.
Палпус трака на рукавима и ногавицама ширине пет центиметара.
Боја: Плава, зелена, сива.
Пример :рукав,ногавица рефлектујућа трака.

ШТАМПА: Блуза предња страна-лого фирме са називом фирме, 9,5cm x 6,5cm, (на левом џепу) у белој
боји.
Блуза задња страна-лого фирме са називом фирме, 24cm x 16cm, (на средини) у белој боји.
Пластром панталона- лого фирме са називом фирме,9,5cm x 6,5cm; (на средини) у белој боји.
11. Панталоне
Материјал: 65% полиестерско влакно, 35% памук, 245гр/м2, дозвољено одступање (+-3%)
Одржавање: прање у машини за прање веша на 60°Ц
Радне панталоне израђене су од издржљиве тканине у мешавини полиестера и памука. Копча се
скривеним патент затварачем, има 7 функционалних џепова.
Боја: тамно-роyал плава
Стандард: ЕН 13688
12. Зимски уложак
Дводелни уложак је израђен од штепане поставе и пуњен кофлином. Састоји се од блузе и панталона.
Површинска маса: Кофлин: 140-150 гр/м2(дозвољено одступање+- 3%)
13. Прслук
Термоизоловани, водоотпорни прслук 100% полиестра, 135 гр/м2 , постава од 100% полиестера, са
практичним нашивеним џеповима, копчање дрикерима, продужен на леђима.
Боја: плава, зелена боја.
ШТАМПА:
Предња страна-лого фирме са називом фирме, 9,5цм x 6,5цм, (на левом џепу) у белој боји.
Задња страна-лого фирме са називом фирме, 24цм x 16цм, (на средини) у белој боји.
14. Кишна кабаница
Кишнакабаница
Кишна кабаница је равног кроја, дужине испод бокова.
Спољашњи материјал: полиамид са слојем ПВЦ-а, водонепропустан
Дебљина: мин. 0,18мм
Шавови: шивени и лепљени
Дужина: мин. 85цм
Стандард: ЕН ИСО 13688
Боја: зелена
Предња страна-лого фирме са називом фирме, 9,5цм x 6,5цм, (на левом страни) у белој боји.
15. Рукавице заштитнеза вариоце
Материјал: говеђа кожа
Манжетна: 15 цм
ЕН 388, ЕН 420, ЕН 407
16. Рукавице заштитне
Дупломоченарукавица
Рукавица је са еластичном манжетом и наранџастим латекс премазом
Премаз: латекс премаз преко 3/4 површине
Ниво заштите: 3131
Стандард: ЕН 388, ЕН 420
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, сертификат о прегледу типа издат од акредитоване
установе са територије Србије,извештај о испитивању издат од домаће акредитоване лабораторије,
упутство за одржавање.

17. Рукавице заштитне
Плетене заштитне бешавне рукавиц од полиестра, са слојем природног латекса, еластичном манжетном
и храпавом противклизном завршном обрадом на длану и прстима за бољи стисак и бољи осећај при
раду.
Израђена по стандарду: ЕН 388 3131
18. Респиратор
Вишеслојна (4 заштитна слоја) маскаизрађенаодвеомаквалитетнихматеријала. 95%
заштитеодтоксичнихчестицавеличине 2 до 5 микрометара.
Сертификованакао ФФП2 или Н95 заштитнамаска.
Имадодатакзаносрадиперфектногналегањаналице. Склопивајеповертикалирадипрактичнијегодлагања.
Отпорнајенавлагу, лагана и прозрачна.
Веомаудобназаношење, нијетоксична и неизазираиритацију.
Пружајуефикаснузаштиту и одчестицадима и смога.
19. Прслук-маркер
Прслук високе видљивости са рефлектујућим тракама, 100% полиестер, копчање са чичак траком.
Доступан у две боје.
У складу са ЕН ИСО 20471 2
20. Рукавице гумене
Заштитне гума-латекс рукавице за одржавање хигијене у просторијама. За вишекратну употребу.
Непромочиве.
21. Заштитне наочаре
Опис: заштитненаочарезамаксималнузаштитуочију и широкимвиднимпољем
Додатак: подесивакрила у 4 позиције
Ознакаоквира: 2-1.2 1 ФТ О
Својства: неклизајућележиштезанос
Окулар: поликарбонат
Бојастакла: прозирна
Норма: ЕН 166, ЕН 170
22. Зимска капа плетена
Материјал: 100 %акрилно влакно, 40г/м2
Боја: флуоресцентно жута
Предња страна-лого фирме са називом фирме, 4 цм x 3,5 цм у белој боји.
23. Мантил радни спремачица
Артиклсеможеизрадитиодследећегматеријала(дозвољена одступања+- 3%):
Кепер 200 гр/м2
100% памук
Класичнидиолен 200 гр/м2
65% полиестер 35%памук
ШТАМПА: Предња страна-лого фирме са називом фирме, 9,5цм x 6,5цм, (на левом џепу) у белој боји.
24. Заштитни шлем са визиром и антифонима
Заштитни шлем са визиром и антифонима, заштита главе, лица и слуха, за рад са тримером.
Израђене по стандарду :ЕН 397; ЕХ 1731; ЕН 352-3; ЕН 166.
25. Камашне
Камашне са каишевима и копчањем позади, од говеђег шпалта, шивен кевларским концем,
универзалне величине.
Израђене по стандарду: ЕН ИСО 116111 1 А1.

26. Маска за заваривача
Опис: варилачка маска наглавна без стакла
Материјал: полипропилен
Димензије стакла: 110x90 мм
Оквир: термопластицан
Тежина:307 гр
Димензија:200x340x175 мм
ЕН 175
27. Стакла за варилачку маску
Материјал: стакло
Димензија: 90x110 цм
ЕН 166
28. Варилачки комбинезон са штепаним подкомбинезоном
Варилачки комбинезон отпоран на хабање, варнице, отпоран на високе температуре, погодан за
варилачке и брусачке радове.
Комбинезон израђен100% памук240 g/m².
Комбинезон са практичним џеповима, ојачанима на коленима и лактовима, копчање двосмерним
зипом, рукави се могу скинути, по могућности са флуо тракама.
Рукави у пределу зглоба имају еластичну траку за бољу удобност при ношењу.
Задњи део са еластичном траком за повећану удобност приликом ношења.
Штепани подкобинезон са еластичним манжетнама на крајевима ногавица и рукава, кофил 150г,
копчање двосмерним зипом, носи се испод варилачког комбинезона, одвојена одевна јединица од
комбинезона или може да се скида помоћу дугмади.
Боја комбинезона: плава, зелена.
ШТАМПА:
Предња страна-лого фирме са називом фирме, 9,5цм x 6,5цм, (на левом џепу) у белој боји.
Задња страна-лого фирме са називом фирме, 24цм x 16цм, (на средини) у белој боји.
29. Пилот комбинезомса штепаним подкомбинезоном
Комбинезон израђен од комбинације материјала, 65% полиестер, 35% памук, 240 g/m² (диолен).
Комбинезон са практичним џеповима, ојачанима на коленима и лактовима, копчање двосмерним
зипом, рукави се могу скинути.
Рукави у пределу зглоба имају еластичну траку за бољу удобност при ношењу.
Задњи део са еластичном траком за повећану удобност приликом ношења.
Штепани подкобинезон са еластичним манжетнама на крајевима ногавица и рукава, кофил 150г,
копчање двосмерним зипом, носи се испод пилот комбинезона, одвојена одевна јединица од
комбинезона или може да се скида помоћу дугмади.
Палпус трака на рукавима и ногавицама ширине пет центиметара.
Боја комбинезона: плава, зелена.
ШТАМПА:
Предња страна-лого фирме са називом фирме, 9,5цм x 6,5цм, (на левом џепу) у белој боји.
Задња страна-лого фирме са називом фирме, 24цм x 16цм, (на средини) у белој боји.
30. Заштитна кецеља за заваривача
Заштитна кецеља за заваривача произведена од говеђег шпалта, димензије 110×70 цм, дужина каиша
око врата подесива металним шналама, има каиш око струка, прикладна за заштиту од варница
приликом варења или брушења.
31. Софт чепићи за заштиту слуха
Пенасти самоформирајући чепићи са високим пригушењем буке. Глатка површина, минимални
притисак на ушни канал.
ЕН 352-2

32. Полумаска 3М
Полумаска од лаганог термопластичног еластомера, са два измењива бајонет филтера (произведена по
стандарду ЕН 14387).
Дизајн филтера и њихово монтирање на маску не омета периферни вид.
33. Бајонет филтер
Произведена по стандарду ЕН 14387 за одговарајућу 3М полумаску.

Напомена:
•

Уз табелу: У ставкама табеле где се захтева да добро буде у складу са траженим
српским, европским, међународним или другим стандардом, додају се речи: „или
одговарајуће“, уколико је предметно добро из увоза понуђач је у обавези да уз
понуду достави и одговарајући сертификат.

Понуђач је у обавези:
• Гарантни рок- гарантни рок је минимално 6 месеци од дана пријема предметних
добара.
Гарантни рок односи се на артикле из понуде под редним бројевима:
1,2,3,4,5,10,11,13,14,26,28.
• Понуђач је дужан да о сопственом трошку отклони све евентуалне недостатке на
испорученим добрима у току трајања гарантног рока.
• Место и рок испоруке- место испоруке магацин Наручиоца, Јарачки пут бб Сремска
Митровица; рок испоруке не може бити дужи од 30 дана од дана пријема захтева за
испоруку.
• Наручилац је у обавези да накнадно специфицира величине тражених добара.
• Наручилац је у обавези да достави лого фирме са називом фирме добављачу добара.
• Количине добара не могу бити процењене те се стога одређује јединична цена у
обрасцу понуде са структуром цене.
• Понуђена цена укључује и штампу на наведеној опреми.
• ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА О СВОМ ТРОШКУ УЗ ПИСАНУ ПОНУДУ ДОСТАВИ ИУЗОРКЕ
РОБЕ ЗА СТАВКЕ: 1,2,3,5,7,8,10,11,13,14,28,29 Без доставе узорака понуда се неће
узети у разматрање (у узорку под бројем 10, не морају да буду палпус траке на
рукавима и ногавицама).
• Боја узорака-једна од наведених у техничком опису,сем за мајице (поло) и обичне
где је потребно доставити обе боје.
• УЗОРЦИ РОБЕ БИЋЕ ОТКУПЉЕНИ ПО ПОНУЂЕНОЈ ЦЕНИ, ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА
ИСПОРУЧУЈЕ ИСТУ РОБУ КАО У ДОСТАВЉЕНИМ УЗОРЦИМА.

