Јавно комунално предузеће
„3.Октобар“ Бор
Број: 17/7
Датум: 05.05.2015.године
Комисија за јавну набавку добра - набавка грађевинског материјала по партијама, образована
решењем бр.17/2 од 30.04.2015.године ЈНMВ 17/2015.
Бор,05.05.2015.године
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добра - Лична заштитна средства и опрема
Партија 3 – Остала заштитна опрема (рукавице варилачке, камашне варилачке, рукавице заштитне,
заштитне рукавице dipper или одговарајуће, рукавице ПВЦ, рукавице зидарске, шлем и кофил маске)
ЈНMВ 17/2015.
Комисија за јавну набавку образована Решењем бр.17/2 од 30.04.2015.године, у року предвиђеном за
достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС
124/2012), у вези са јавним позивом за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
добра- Лична заштитна средства и опрема
Партија 3 – Остала заштитна опрема (рукавице варилачке, камашне варилачке, рукавице заштитне,
заштитне рукавице dipper или одговарајуће, рукавице ПВЦ, рукавице зидарске, шлем и кофил маске)
, ЈНМВ 17/2015, свим заинтересованим лицима која су преузела конкурсну документацију доставља
ОБАВЕШТЕЊЕ
МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку Лична заштитна средства и опрема
Партија 3 – Остала заштитна опрема (рукавице варилачке, камашне варилачке, рукавице заштитне,
заштитне рукавице dipper или одговарајуће, рукавице ПВЦ, рукавице зидарске, шлем и кофил маске)
ЈНMВ 17/2015, и то:
1. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Предмет јавне набавке су: Лична заштитна средства и опрема
Партија 3 – Остала заштитна опрема (рукавице варилачке, камашне варилачке, рукавице заштитне,
заштитне рукавице dipper или одговарајуће, рукавице ПВЦ, рукавице зидарске, шлем и кофил
маске).
НАЗИВ

ОКВИРНА
КОЛИЧИНА

1. РУКАВИЦЕ
ВАРИЛАЧКЕ
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА
Израђене по СРПС ЕН 407:2007
Техничке карактеристике
Квалитет:
Основни параметри и карактеристике готовог производа:
Заштитне кожне рукавице-варилачке морају да омогуће највећу
спретност при раду за своју намену. Квалитет мора одговарати
СРПС ЕН 12477/2007 и општим захтевима стандарда СРПС
ЕН 407/2007 (осим дужине рукавица) и одобреном референтном
узроку.
Заштитне рукавице за завариваче се класификују као тип А
према СРПС ЕН 12477/2007.
ЕН 388 2143, ЕН 407 313x3x (минимум)
Изглед готовог производа:
Рукавице се раде у пару као лева и десна одвојених прстију
(палац на длану) и маншетом,
имају појачање на длану од корена прстију до маншете и на
палцу са стране длана. Рукавице се израђују постављене.
Варилачке рукавице, дужине минимално 34 цм, поседују
скривене
шавове које варница не може лако да дотакне и прогори,
постављене ради смањивања ризика од опекотина. Рукавица има
ојачање на критичним местима-длановима због хватања и
манипулације предмета на коме се врши заваривање.
Материјал за израду рукавица:
Говеђа кожа или говећи шпалт
Постава отпорна на пламен. Гарантни рок: 3 месеца
Варилачке камашне од природне коже

2. КАМАШНЕ
ВАРИЛАЧКЕ
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Прихватљив је сваки стандард који је у складу са траженом
спецификацијом.
Гарантни рок
Гарантни рок: Гарантни рок је 12 месеци

Рукавице заштитне кожне
1.Техничкекара ктеристике
Квалитет:
1.1. Основни параметри и карактеристике готовог производа:
Заштитна кожна рукавица мора бити тако дизајнирана да омогући
највећу могућу спретност при раду.
1.2. Изглед готовог производа:
Заштитна кожна рукавица ради се у пару као лева и десна
рукавица, одвојених прстију (палац са стране) рукавица се
састоји од длана са доњим делом прстију, надланице са
горњим делом прстију, палца и маншете.
1.3. Врста и састав свих уграђених материјала:
1.3.1.Материјал за израду рукавица:
Лице и ојачање: говеђа кожа
Дебљина: 1,2-1,5мм,анатомски прилагодљива, еластична и не
сме жуљати руке унутрашњим ивицама шавова.

3. РУКАВИЦЕ
400
ЗАШТИТНЕ

1.4. Означавање и обележавање готовог производа
Сваки пар рукавица мора носити следеће податке, утиснуте на
левој и десној спољној
површини маншете, читљиве и неизбрисиве током века трајања.
Назив или индентификација произвођача, Датум производње
(месец/година) Захтеви безбедности
Заштитна руку запослених при тешким условима рада где постоји
повећан ризик од механичких повреда чији су ефекти
површински који не утичу на виталне делове шаке и где је
заштита руке ограничена само на шаку.
Гарантни рок
Гарантни рок: 3 месеца
За рукавице које приликом правилног коришћења изгубе
функционалност у току гарантног рока добављач је дужан да
исте замени новом. Механичка оштећења при коришћењу као и
употреба у неадекватним условима не подразумевају гаранцију
Заштитне рукавице од говеђе коже са пет прстију,
стандард ЕН388 – минимум 2121

4.ЗАШТИТНЕ
РУКАВИЦЕ
DIPPER ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋЕ

Рукавице са еластичном манжетном, од мешавине памука и
полиестера са слојем природног латекса.
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Еластичне су, са храпавом површинском обрадом на длану и
прстима за бољу противклизност, отворена надланица за бољу
паропропусност.
-

Стандард ЕН 388 - минимум 3141

Гарантни рок
Гарантни рок: 3 месеца

5. РУКАВИЦЕ
ПВЦ

Тип: заштита од механичких повреда, воде, уља и масти
- Материјал: ПВЦ рукавице на памучној подлози
- Стандард ЕН 388; 4111, ЕН 374
Рукавице са пет прстију,
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Опис: Подлога је плетенина. Повећана паропропусност и
могућност абсорпције зноја Еластични рендер
око зглоба ради већег комфора. Дупло мочене у еластични
природни латекс наборан противклизни дебљи слој гуме на
прстима и длану, отворена надланица.
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6.РУКАВИЦЕ
ЗИДАРСКЕ

СРПС ЕН 420/2007 ЕН 388; 3121
Гарантни рок
Гарантни рок: Гарантни рок је 3 месеца

7. ШЛЕМ
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8. КОФИЛ МАСКА 100

Опис:Фиксир за подбрадан (еластични, може се скинути);
Еластични стезник за браду (са шналом за подешавање обима стезник се може скинути);
Врста и састав свих уграђених материјала: Шкољка шлема:
полиетилен високе густине Уложак: текстил
Знојниица: кожа
Заштитини шлем за широку употребу. Вентилациони отвори (са
стране). Качење на мин 6 тачака, обим (52-61цм) се подешава
полиетиленском траком, удобан уложак за главу, текстилна
знојница на чеоном делу. Изузетно лаган, има шилт.
Могућност надоградње разних монтажних визира
Боја: жута
СРПС ЕН 397:2008
Гарантни рок
Гарантни рок је 12 месеци
Хоризонтално склопива маска чији дизајн гарантује комфор и
перфектно налегање, велика запремина омогућава низак отпор
при дисању и смањује потенцијал продирања честица,
Пружа заштиту од прашине, течних аеросола, непријатних
мириса и токсичних пара. Величина честица мање од 2
микрометра.
Користи се за једнократну употребу.
Врста и састав свих уграђених материјала
Маска: неткани материјал
Везица: гума
СРПС ЕН 149:2013
Гарантни рок: Гарантни рок је 12 месеци

Уз понуду доставити потребну дукументацију према ПРАВИЛНИКУ О ЛИЧНОЈ ЗАШТИТНОЈ
ОПРЕМИ ("Сл. гласник РС", бр. 100/2011), за свако добро које је предмет ове набавке.
У
Дана
Потпис одговорног лица понуђача,
М.П.

