Институт за ратарство и повртарство Нови Сад
БРОЈ: 13-53/4702-4
ДАТУМ: 30.01.2018.
За јавну набавку добара куповина рекламни материјал број ЈН114/2017., објављене на Порталу
јавних набавки 17.01.2018.г. мења се конкурсна документација (образац понуде) на страни 18 и 19
која гласи:
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ са структуром цене
и остали битни елементи уговора
Редни
број

АРТИКАЛ

1

ФУТРОВАНИ
ПРСЛУК

2

РАДНО
ОДЕЛО

ОПИС
Прслук зимски без рукава са логом
наручиоца изнад горњег левог џепа
10 х 10 см.. Основни материјал
кепер тегет боје. Сировински састав
65 % +/_ 5% памук
35 +/_
полиестер. Тежина 240 250 гр/м2.
Постављен јуфлином 150 гр/м2.
који је пресвучен синтетичком
поставом. Копчање прслука помоћу
зупчастог зипера који је покривен
покривном
лајсном.
Прслук има у појасу 2 џепа
двострука, изнад тих џепова има
усечени џеп са зипером и на десној
страни груди има 2 кеса џепа.
Прслук има продужетак у леђном
делу
до
5
цм
На бочним странама ушивен
ластиш.
Прслук је испаспулиран флуо кедер
траком сиве боје на свим џеповима
Радна одела – дводелна (панталоне
и јакна) са логом НС семе у разним
величинама бојама. Потребно је да
одела имају рефлектујућу траку
ради заштите. Панталоне са
трегерима, са џепом на грудном
делу и логом НС семе, пречника 15
цм. Панталоне поред џепа на
грудном делу, треба да имају и
џепове са стране и на ногавицама
нашивене са поклопцима. Јакна на
предњем делу поред горњих и
доњих џепова, треба да има на

Јединица мере

КОЛИЧИНА

ком

1000

ком

1000

Укупна цена
без ПДВ-а

левом грудном делу лого НС семе
пречника 8-10 цм и на леђима
пречника 20 цм са јасно израженим
бијама. Величине 60, 62 и 64.
Сировински састав 65% полиестер
и 35% памук, Платно 200г + 5%.

3

4

КАПЕ
ПАНАМА

МАЈИЦЕ БЕЛЕ

Модел
«Панама»;
Величине:
искључиво за одрасле од 58, 59,
60,62; Ојачани шилт; Двобојни вез
на предњој страни пречника 5cm;
Боје качкета: тегет, зелена, црвена,
жута, беж

Т shirt; 160g квалитет ткања; 100%
памук са бочним штеповима и
тканом
рамфлом
око
врата;
Штампа: предња страна пресликач
на грудима величине 17x15cm и
једнобојни лого Институт на рукаву
пречника 7cm; Колор: 2/0

ком

4000

ком

12000

пар

280

пар

40

Задовољавају дефинисани стандард
SRPS EN ISO 20347:2013 – Радна
обућа.

5

6

ЦИПЕЛЕ
ДУБОКЕ
РАДНЕ

Лице ципела израђено од говеђе
коже пуне влакнасте структуре
црне боје дебљине 1,9 + 0,1 mm,
језик затворене форме од гвожђа
коже пуне влакнасте структуре.
Постава израђена од поставне коже
0,8+ 0,1 mm, уложна табаница од
поставне коже као з апоставу
одстрањива. Темељна табаница,
текстилна. Обућа лепљена. Ципеле
морају бити са одштампаним логом
наручиоца.

Задовољавају дефинисани стандард
SRPS EN ISO 20345:2013 –
безбедносна обућа. Лице ципеле
ЦИПЕЛЕ
израђено од коже пуне влакнасте
ДУБОКЕ
структуре црне боје дебљине 1,9 +
БЕЗБЕДНОСНЕ 0,1 mm. Језик затворене форме од
говеђе коже пуне влакнасте
структуре. Постава израђена од
поставне коже 0,8 + . Уложна

таблица од поставне коже као з
апоставу
одтсрањива.
Капна
метална за заштиту прстију и
неметална
табаница
против
пробијања. Обућа лепљена. Ципеле
морају бити са одштампаним логом
наручиоца.
7

Укупно без ПДВ-а

8

ПДВ

9

Укупно са ПДВ-ом

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________

Мења се и сада гласи: образац дат на следећој страни:

________________________

5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ са структуром цене и остали битни елементи уговора
Редн
и
број

КОЛИЧИНА
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РАДНО
ОДЕЛО

ОПИС

Прслук зимски без рукава са логом
наручиоца изнад горњег левог џепа
10 х 10 см.. Основни материјал
кепер тегет боје. Сировински састав
65 % +/_ 5% памук
35 +/_
полиестер. Тежина 240 250 гр/м2.
Постављен јуфлином 150 гр/м2.
који је пресвучен синтетичком
поставом. Копчање прслука помоћу
зупчастог зипера који је покривен
покривном
лајсном.
Прслук има у појасу 2 џепа
двострука, изнад тих џепова има
усечени џеп са зипером и на десној
страни груди има 2 кеса џепа.
Прслук има продужетак у леђном
делу
до
5
цм
На бочним странама ушивен
ластиш.
Прслук је испаспулиран флуо кедер
траком сиве боје на свим џеповима
Радна одела – дводелна (панталоне
и јакна) са логом НС семе у разним
величинама бојама. Потребно је да
одела имају рефлектујућу траку
ради заштите. Панталоне са
трегерима, са џепом на грудном
делу и логом НС семе, пречника 15
цм. Панталоне поред џепа на
грудном делу, треба да имају и
џепове са стране и на ногавицама
нашивене са поклопцима. Јакна на
предњем делу поред горњих и
доњих џепова, треба да има на
левом грудном делу лого НС семе
пречника 8-10 цм и на леђима
пречника 20 цм са јасно израженим
бијама. Величине 60, 62 и 64.
Сировински састав 65% полиестер
и 35% памук, Платно 200г + 5%.
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Цена по
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КАПЕ
ПАНАМА
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Боје качкета: тегет, зелена, црвена,
жута, беж

Т shirt; 160g квалитет ткања; 100%
памук са бочним штеповима и
тканом
рамфлом
око
врата;
Штампа: предња страна пресликач
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SRPS EN ISO 20347:2013 – Радна
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5

6

ЦИПЕЛЕ
ДУБОКЕ
РАДНЕ

Лице ципела израђено од говеђе
коже пуне влакнасте структуре
црне боје дебљине 1,9 + 0,1 mm,
језик затворене форме од гвожђа
коже пуне влакнасте структуре.
Постава израђена од поставне коже
0,8+ 0,1 mm, уложна табаница од
поставне коже као з апоставу
одстрањива. Темељна табаница,
текстилна. Обућа лепљена. Ципеле
морају бити са одштампаним логом
наручиоца.

Задовољавају дефинисани стандард
SRPS EN ISO 20345:2013 –
безбедносна обућа. Лице ципеле
израђено од коже пуне влакнасте
структуре црне боје дебљине 1,9 +
0,1 mm. Језик затворене форме од
говеђе коже пуне влакнасте
ЦИПЕЛЕ
структуре. Постава израђена од
ДУБОКЕ
поставне коже 0,8 + . Уложна
БЕЗБЕДНОСНЕ
таблица од поставне коже као з
апоставу
одтсрањива.
Капна
метална за заштиту прстију и
неметална
табаница
против
пробијања. Обућа лепљена. Ципеле
морају бити са одштампаним логом
наручиоца.

7

Укупно без ПДВ-а

8
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9

Укупно са ПДВ-ом

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________
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