1. Заштитне плитке ципеле, SRPS EN ISO 20345:2013, нивп заштите S3 HRO SRC
Плитке защтитне ципеле са шелишнпм каппм и шелишним листпм, прпизведене пд пуне гпвеђе кпже кпја
је третирана впскпм ради ппвећане впдппдбпјнпсти. Ппстава пд изузетнп прппустлјивпг и издржљивпг
материјала вепма брзп апспрбује и пслпбађа влагу.
Ципеле имају испуоен језик и деп пкп шланака ради ппвећане удпбнпсти. ПУ/ТПУ ђпн је антистатик,
прптивклизни, птппран на улја и нафту, тпрзију и абразију и има апспрбер енергије у пбласти пете.
Одлишна прптив клизна свпјства.
Ципела „Миура“ или у стандарду квалитета иста.
Дпставити уз ппнуду: декларацију п усаглащенпсти, сертификат п прегледу типа, извещтај п испитиваоу
издат пд акредитпване устанпве са теритприје Србије, технишки лист прпизвпђаша, упутствп за
пдржаваое.

2. Заштитне дубпке ципеле, SRPS EN ISO 20345:2013, нивп заштите S3 HRO SRC
Дубпке защтитне ципеле са шелишнпм каппм и шелишним листпм, прпизведене пд пуне гпвеђе кпже кпја
је третирана впскпм ради ппвећане впдппдбпјнпсти. Ппстава пд изузетнп прппустлјивпг и издржљивпг
материјала вепма брзп апспрбује и пслпбађа влагу.
Ципеле имају испуоен језик и деп пкп шланака ради ппвећане удпбнпсти. ПУ/ТПУ ђпн је антистатик,
прптивклизни, птппран на улја и нафту, тпрзију и абразију и има апспрбер енергије у пбласти пете.
Одлишна прптив клизна свпјства.
Ципела „Мпнвисп“ или у стандарду квалитета иста.
Дпставити уз ппнуду: декларацију п усаглащенпсти, сертификат п прегледу типа, извещтај п испитиваоу
издат пд акредитпване устанпве са теритприје Србије, технишки лист прпизвпђаша, упутствп за
пдржаваое.

3. Чизме гумене S3 заштита
Израђене пп СРПС ЕН ИСО 20345, S3 нивп защтите
Оснпвни параметри и карактеристике гптпвпг прпизвпда: Защтитне шизме ПВЦ са шелишнпм каппм и
шелишнпм табаницпм, намеоене су за защтиту нпгу пд хладнпће, влаге, защтиту стппала пд пада и
притискатещких предмета, кап и других механишких ппвреда стппала.
Изглед гптпвпг прпизвпда:
Мпделиране су за защтиту нпгу дп исппд кплена.
Дпставити уз ппнуду: декларацију п усаглащенпсти, сертификат п прегледу типа, извещтај п испитиваоу
издат пд акредитпване устанпве са теритприје Србије, технишки лист прпизвпђаша, упутствп за
пдржаваое.

4. Радна пбућа спремачице – клпмпе
Материјал: кпжа
Унутращопст: брущена кпжа
Ђпн: једнпслпјни, антистатик, прптивкизни на керамици и металу
Стандард: ЕН ИСО 20347:2012
Технишке карактеристике:ОБ, А, Е , СРЦ
5. Јакна зимска
Опис: виспкпвидљива
Материјал: пплиестер
Спoљащои материјал: 300Д пплиестер Оxфпрд, ПУ премаз, впдпптппран, флупресцентни
Тамна бпја: 300 Д пплиестер Оxфпрд, ПУ премаз, впдптппрнп
Ппдстава: 100% ппдстављени пплиестер, варени щавпви
Крагна: виспкп ппстављена
Капуљаша: пдвпјива у крагни
Затвараое: са затварашем
Стандард: ЕН 471, ЕН 14058

Дпступне велишине: М-XXЛ
ШТАМПА: Предоа страна-лпгп фирме са називпм фирме, 9,5цм x 6,5цм, (на левпј страни) у белпј бпји.
Задоа страна-лпгп фирме са називпм фирме, 24цм x 16цм, (на средини) у белпј бпји.
Дпставити уз ппнуду: декларацију п усаглащенпсти, сертификат п прегледу типа, извещтај п испитиваоу
издат пд акредитпване устанпве са теритприје Србије, технишки лист прпизвпђаша, упутствп за
пдржаваое.
6. Мантил радни
Мантил је равнпг крпја са два нащивена чепа у висини бпкпва и једним маоим у висини груди.
Кппшаое је ппмпћу дугмића напред. Крагна је са пкпвратникпм. Ппзади је нащивен каищ. Женски
мантил је благп струкиран А линије. Има два нащивена чепа у висини бпкпва и једним маоим у висини
груди. Кппшаое је ппмпћу дугмића напред. Мантил у стандардним бпјама: бела (100% памук, тежине
180-240 гр/м2) и тамнпплава (35% памук и 65% пплиестер,+-5%, тежине 180-240 гр/м2).
ШТАМПА: Предоа страна-лпгп фирме са називпм фирме, 9,5цм x 6,5цм, (на левпј страни) у белпј бпји.
7. Мајица памучна (кратак рукав)
„СУНСЕТ“ или у стандарду квалитета истамајица кратких рукава. Израђен је пд меке тканине, пптпунп
прирпднпг састава - 100% памук, 150г / м2. Материјал је изузетнп мек и вепма пријатан на дпдир. Окп
врата је еластишан рендер щирине 1,5 цм. Мпдел је кружнп тканина (без щавпва са стране). Трака у
кпнтрастнпј бпји је ущивена пд рамена дп рамена ради пјашаоа и пшуваоа пблика мајица.
Бпја: наранчаста и зелена
ШТАМПА: Предоа страна-лпгп фирме са називпм фирме, 9,5цм x 6,5цм, (на левпј страни) у белпј бпји.
8. Мајица памучна пплп (кратак рукав)
“Рпме“ или у стандарду квалитета иста пплп мајица кратких рукава, прпизведена пд 100% памука, 180
g/m2.
Ојашаое раменпг щава у бпји пснпвне тканине.
Кппшаое напред ппмпћу 3 дугмета исте бпје кап мајица.
Бпје: наранчаста и зелена
ШТАМПА: Предоа страна-лпгп фирме са називпм фирме, 9,5цм x 6,5цм, (на левпј страни) у белпј бпји.
9.

Качкет

Лагани брущени, памук 100 %, сендвиш щилт, шишак кппша.
Бпја: Плава
ШТАМПА: Предоа страна-лпгп фирме са називпм фирме, 4 цм x 3,5 цм у белпј бпји
10. Пделп раднп летое
Материјал: памук 65%, пплиестер 35% ппврщинске масе минимум 210 гр/м2
Двпделнп раднп пделп кпје се састпји пд радне блузе и пплукпмбинезпна.
Пплукпмбинезпн са пластрпнпм и трегерима са уграђенпм еластишнпм тракпм, раван крпј, кппшаое са
три дугмета бпшнп, еластишна трака уграђена у леђни деп ппјаса, пбавезнп два чепа у висини ппјаса и
два чепа у висини надкпленице, паспул траке (рефлектујући материјал) ппстављене пп рубпвима
ппклппаца чеппва, палпус траке (рефлектујући материјал), минимум једна,ппстављен пп рубпвима
нпгавица.
Блуза се кппша ппмпћу рајсферщлуса, има шетири чепа напред (два чепаса у висини груди и два кпса
птвпрена чепа у пределу ппјаса), палпус траке (рефлектујући материјал) ппстављене пп рубпвима
ппклппаца чеппва ,палпус траке (рефлектујући материјал) минимум једна, ппстављен пп рубпвима
рукава.
Палпус трака на рукавима и нпгавицама щирине пет центиметара.
Бпја: Плава, зелена, сива.
Пример :рукав,нпгавица рефлектујућа трака.

ШТАМПА: Блуза предоа страна-лпгп фирме са називпм фирме, 9,5cm x 6,5cm, (на левпм чепу) у белпј
бпји.
Блуза задоа страна-лпгп фирме са називпм фирме, 24cm x 16cm, (на средини) у белпј бпји.
Пластрпм панталпна- лпгп фирме са називпм фирме,9,5cm x 6,5cm; (на средини) у белпј бпји.
11. Панталпне
Материјал: 65% пплиестерскп влакнп, 35% памук, 245гр/м2, дпзвпљенп пдступаое (+-3%)
Одржаваое: праое у мащини за праое веща на 60°Ц
Радне панталпне израђене су пд издржљиве тканине у мещавини пплиестера и памука. Кппша се
скривеним патент затварашем, има 7 функципналних чеппва.
Бпја: тамнп-рпyал плава
Стандард: ЕН 13688
12. Зимски улпжак
Двпделни улпжак је израђен пд щтепане ппставе и пуоен кпфлинпм. Састпји се пд блузе и панталпна.
Ппвршинска маса: Кпфлин: 140-150 гр/м2(дпзвпљенп пдступаое+- 3%)
13. Прслук
Термпизплпвани, впдпптппрни прслук 100% пплиестра, 135 гр/м2 , ппстава пд 100% пплиестера, са
практишним нащивеним чеппвима, кппшаое дрикерима, прпдужен на леђима.
Бпја: плава, зелена бпја.
ШТАМПА:
Предоа страна-лпгп фирме са називпм фирме, 9,5цм x 6,5цм, (на левпм чепу) у белпј бпји.
Задоа страна-лпгп фирме са називпм фирме, 24цм x 16цм, (на средини) у белпј бпји.
14. Кишна кабаница
Кишнакабаница
Кищна кабаница је равнпг крпја, дужине исппд бпкпва.
Сппљащои материјал: пплиамид са слпјем ПВЦ-а, впдпнепрппустан
Дебљина: мин. 0,18мм
Шавпви: щивени и лепљени
Дужина: мин. 85цм
Стандард: ЕН ИСО 13688
Бпја: зелена
Предоа страна-лпгп фирме са називпм фирме, 9,5цм x 6,5цм, (на левпм страни) у белпј бпји.
15. Рукавице заштитнеза варипце
Материјал: гпвеђа кпжа
Манжетна: 15 цм
ЕН 388, ЕН 420, ЕН 407
16. Рукавице заштитне
Дуплпмпченарукавица
Рукавицајесаеластишнпмманжетпм и наранчастимлатекспремазпм.
Премаз: латекспремазпрекп 3/4 ппврщине.
Нивпзащтите: 3131
Стандард: ЕН 388, ЕН 420
Дпставитиузппнуду:
Декларацију
п
усаглащенпсти,
прегледутипаиздатпдакредитпванеустанпвесатеритпријеСрбије,извещтај
испитиваоуиздатпддпмаћеакредитпванелабпратприје, упутствпзапдржаваое.

сертификат

п
п

17. Рукавице заштитне
Плетене защтитне бещавне рукавиц пд пплиестра, са слпјем прирпднпг латекса, еластишнпм манжетнпм
и храпавпм прптивклизнпм заврщнпм пбрадпм на длану и прстима за бпљи стисак и бпљи псећај при
раду.
Израђена пп стандарду: ЕН 388 3131
18. Респиратпр
Вищеслпјна (4 защтитнаслпја) маскаизрађенапдвепмаквалитетнихматеријала. 95%
защтитепдтпксишнихшестицавелишине 2 дп 5 микрпметара.
Сертификпванакап ФФП2 или Н95 защтитнамаска.
Имадпдатакзанпсрадиперфектнпгналегаоаналице. Склппивајеппвертикалирадипрактишнијегпдлагаоа.
Отппрнајенавлагу, лагана и прпзрашна.
Вепмаудпбназанпщеое, нијетпксишна и неизазираиритацију.
Пружајуефикаснузащтиту и пдшестицадима и смпга.
19. Прслук-маркер
Прслук виспке видљивпсти са рефлектујућим тракама, 100% пплиестер, кппшаое са шишак тракпм.
Дпступан у две бпје.
У складу са ЕН ИСО 20471 2
20. Рукавице гумене
Защтитне гума-латекс рукавице за пдржаваое хигијене у прпстпријама. За вищекратну упптребу.
Непрпмпшиве.
21. Заштитне напчаре
Опис: защтитненапшарезамаксималнузащтитупшију и щирпкимвиднимппљем
Дпдатак: ппдесивакрила у 4 ппзиције
Ознакапквира: 2-1.2 1 ФТ О
Свпјства: неклизајућележищтезанпс
Окулар: ппликарбпнат
Бпјастакла: прпзирна
Нпрма: ЕН 166, ЕН 170
22. Зимска капа плетена
Материјал: 100 %акрилнп влакнп, 40г/м2
Бпја: флупресцентнп жута
Предоа страна-лпгп фирме са називпм фирме, 4 цм x 3,5 цм у белпј бпји.
23. Мантил радни спремачица
Артиклсемпжеизрадитипдследећегматеријала(дпзвпљена пдступаоа+- 3%):
Кепер 200 гр/м2
100% памук
Класишнидиплен 200 гр/м2
65% пплиестер 35%памук
ШТАМПА: Предоа страна-лпгп фирме са називпм фирме, 9,5цм x 6,5цм, (на левпм чепу) у белпј бпји.
24. Заштитни шлем са визирпм и антифпнима
Защтитни щлем са визирпм и антифпнима, защтита главе, лица и слуха, за рад са тримерпм.
Израђене пп стандарду :ЕН 397; ЕХ 1731; ЕН 352-3; ЕН 166.
25. Камашне
Камащне са каищевима и кппшаоем ппзади, пд гпвеђег щпалта, щивен кевларским кпнцем,
универзалне велишине.
Израђене пп стандарду: ЕН ИСО 116111 1 А1.

26. Маска за заваривача
Опис: варилашка маска наглавна без стакла
Материјал: пплипрппилен
Димензије стакла: 110x90 мм
Оквир: термппластицан
Тежина:307 гр
Димензија:200x340x175 мм
ЕН 175
27. Стакла за варилачку маску
Материјал: стаклп
Димензија: 90x110 цм
ЕН 166
28. Варилачки кпмбинезпн са штепаним ппдкпмбинезпнпм
Варилашки кпмбинезпн птппран на хабаое, варнице, птппран на виспке температуре, ппгпдан за
варилашке и брусашке радпве.
Кпмбинезпн израђен100% памук240 g/m².
Кпмбинезпн са практишним чеппвима, пјашанима на кпленима и лактпвима, кппшаое двпсмерним
зиппм, рукави се мпгу скинути, пп мпгућнпсти са флуп тракама.
Рукави у пределу зглпба имају еластишну траку за бпљу удпбнпст при нпщеоу.
Задои деп са еластишнпм тракпм за ппвећану удпбнпст приликпм нпщеоа.
Штепани ппдкпбинезпн са еластишним манжетнама на крајевима нпгавица и рукава, кпфил 150г,
кппшаое двпсмерним зиппм, нпси се исппд варилашкпг кпмбинезпна, пдвпјена пдевна јединица пд
кпмбинезпна или мпже да се скида ппмпћу дугмади.
Бпја кпмбинезпна: плава, зелена.
ШТАМПА:
Предоа страна-лпгп фирме са називпм фирме, 9,5цм x 6,5цм, (на левпм чепу) у белпј бпји.
Задоа страна-лпгп фирме са називпм фирме, 24цм x 16цм, (на средини) у белпј бпји.
29. Пилпт кпмбинезпмса штепаним ппдкпмбинезпнпм
Кпмбинезпн израђен пд кпмбинације материјала, 65% пплиестер, 35% памук, 240 g/m² (диплен).
Кпмбинезпн са практишним чеппвима, пјашанима на кпленима и лактпвима, кппшаое двпсмерним
зиппм, рукави се мпгу скинути.
Рукави у пределу зглпба имају еластишну траку за бпљу удпбнпст при нпщеоу.
Задои деп са еластишнпм тракпм за ппвећану удпбнпст приликпм нпщеоа.
Штепани ппдкпбинезпн са еластишним манжетнама на крајевима нпгавица и рукава, кпфил 150г,
кппшаое двпсмерним зиппм, нпси се исппд пилпт кпмбинезпна, пдвпјена пдевна јединица пд
кпмбинезпна или мпже да се скида ппмпћу дугмади.
Бпја кпмбинезпна: плава, зелена.
ШТАМПА:
Предоа страна-лпгп фирме са називпм фирме, 9,5цм x 6,5цм, (на левпм чепу) у белпј бпји.
Задоа страна-лпгп фирме са називпм фирме, 24цм x 16цм, (на средини) у белпј бпји.
30. Заштитна кецеља за заваривача
Защтитна кецеља за завариваша прпизведена пд гпвеђег щпалта, димензије 110×70 цм, дужина каища
пкп врата ппдесива металним щналама, има каищ пкп струка, прикладна за защтиту пд варница
приликпм вареоа или брущеоа.
31. Спфт чепићи за заштиту слуха
Пенасти сампфпрмирајући шепићи са виспким пригущеоем буке. Глатка ппврщина, минимални
притисак на ущни канал.
ЕН 352-2

32. Пплумаска 3М
Пплумаска пд лаганпг термппластишнпг еластпмера, са два измеоива бајпнет филтера (прпизведена пп
стандарду ЕН 14387).
Дизајн филтера и оихпвп мпнтираое на маску не пмета периферни вид.
33. Бајпнет филтер
Прпизведена пп стандарду ЕН 14387 за пдгпварајућу 3М пплумаску.

Наппмена:


Уз табелу: У ставкама табеле где се захтева да дпбрп буде у складу са траженим
српским, еврппским, међунарпдним или другим стандардпм, дпдају се реши: „или
пдгпварајуће“, укпликп је предметнп дпбрп из увпза ппнуђач је у пбавези да уз
ппнуду дпстави и пдгпварајући сертификат.

Ппнуђач је у пбавези:
 Гарантни рпк- гарантни рпк је минималнп 6 месеци пд дана пријема предметних
дпбара.
Гарантни рпк пднпси се на артикле из ппнуде ппд редним брпјевима:
1,2,3,4,5,10,11,13,14,26,28.
 Ппнуђаш је дужан да п сппственпм трпщку птклпни све евентуалне недпстатке на
исппрушеним дпбрима у тпку трајаоа гарантнпг рпка.
 Местп и рпк исппруке- местп исппруке магацин Нарушипца, Јарашки пут бб Сремска
Митрпвица; рпк исппруке не мпже бити дужи пд 30 дана пд дана пријема захтева за
исппруку.
 Нарушилац је у пбавези да накнаднп специфицира велишине тражених дпбара.
 Нарушилац је у пбавези да дпстави лпгп фирме са називпм фирме дпбављашу дпбара.
 Кплишине дпбара не мпгу бити прпцеоене те се стпга пдређује јединишна цена у
пбрасцу ппнуде са структурпм цене.
 Ппнуђена цена укљушује и щтампу на наведенпј ппреми.
 ППНУЂАЧ ЈЕ У ПБАВЕЗИ ДА П СВПМ ТРПШКУ УЗ ПИСАНУ ППНУДУ ДПСТАВИ ИУЗПРКЕ
РПБЕ ЗА СТАВКЕ: 1,2,3,5,7,8,10,11,13,14,28,29. Без дпставе узпрака ппнуда се неће
узети у разматраое (у узпрку ппд брпјем 10, не мпрају да буду палпус траке на
рукавима и нпгавицама).
 Бпја узпрака-једна пд наведених у техничкпм ппису, сем за мајице (пплп и пбичне)
где је пптребнп дпставити пбе бпје.
 УЗПРЦИ РПБЕ БИЋЕ ВРАЋЕНИ ППНУЂАЧИМА ПП ПКПНЧАОУ ППСТУПКА.
 ППНУЂАЧ ЈЕ У ПБАВЕЗИ ДА ИСППРУЧУЈЕ ИСТУ РПБУ КАП У ДПСТАВЉЕНИМ
УЗПРЦИМА.

