Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/12,14/15 и 68/15), Институт за кукуруз „Земун Поље“,
улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне набавке
добара: Радна одећа, обућа и опрема, редни број набавке М-52/15, врши
следећу измену Конкурсне документације:

1. Наручилац врши измену Конкурсне документације тако што
у
поглављима III и VIII Конкурсне документације мења количине добора за
позиције 5 и 7.

У складу са тим, у прилогу се налазе нове странe 5/43, 30/43 и 31/43.

Комисија за јавну набавку
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Датум: 19.01.2016. године

кг. Средњи ђон отпоран на перфорацију: вишеслојна, веома
растегљива тканина, отпорна на продирање. Постава задњег
дела: текстил, пропушта ваздух, отпоран на абразију. Постава
бочног дела: текстил, пропушта ваздух, отпоран на абразију.
Ђон: Полиуретан-нитрилна гума направљена од једињења које
је електроизолацијом, директно убризгано у горњи део.
Отпоран на клизање, отпоран на абразију.
Доставити уз понуду:Декларацију о усаглашености са
траженим стандардом.Сертифкат о прегледу типа издат од
акредитоване установе са територије Србије.Технички лист
произвођача.Упутство за употреб и одржавање.
Женске кломпе
Израђене по стандарду СРПС ЕН 20347
Лице:природна кожа-бела боја
Ђон: полиретански-бела боја, термички спојен са горњиштем,
отпоран на течна горива, отпоран на разблажене киселинеслаба промена боје.
Доставити уз понуду: Извештај акредитоване установе са
територије Србије да кломпа испуњава тражене техничке
карактеристике.Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом.Сертифкат о прегледу типа издат од
акредитоване установе са територије Србије.Технички лист
произвођача.Упутство за употребу и одржавање.
Радно одело
Састоји се од: блузе полукомбинезона и улошка
Блуза равног кроја, дужине до струка и има
крагану.Сировински састав блузе 65% полиестер 35 %
памук.Блуза је зелена боје са сивим детаљима.
Полукомбинезон сировинског састава:65% полиестер 35 %
памук. Полукомбинезон је зелене боје, џепови и трегери су у
сивој боји.Задњи део трегера је еластичан.
Уложак: сировински састав 100 % полиестер
Доставити уз понуду: Упутство за употребу и одржавање.
Кецеља куварска
100 % памук, на предњој страни кецеље велики практични џеп.
Боја: жута
Доставити уз понуду: Упутство за употребу и одржавање.
Прслук зимски
Прслук је равног кроја дужине испод бокова и има подигнуту
крагну.
Прслук се затвра пластичним ливеним рајсфершлусом по
целој дужини до врха крагне преко којег је нашивена
преклопна лајсна. Преклопна лајсна је за лице прслука
причвршћена са три нашивене чичак траке. На прсном делу
налазе се два џепа нашивена са ушицама бочно и у доњем
делу који се вертикално према средини струка затврају
пластичним спиралним рајсфершлусима. У поруб струка је
убачен еластични гајтан који се кроз две металне ринглице
бочно са обе стране изводи у пластичне стопере.
Водонепропусни прслук од 100% полиестера са ПВЦ-ом.
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Полиуретан-нитрилна гума направљена од једињења које је
електроизолацијом, директно убризгано у горњи део. Отпоран
на клизање, отпоран на абразију.
Доставити уз понуду:Декларацију о усаглашености са
траженим стандардом.Сертифкат о прегледу типа издат од
акредитоване установе са територије Србије.Технички лист
произвођача.Упутство за употреб и одржавање.
Женске кломпе
Израђене по стандарду СРПС ЕН 20347
Лице:природна кожа-бела боја
Ђон: полиретански-бела боја, термички спојен са горњиштем,
отпоран на течна горива, отпоран на разблажене киселинеслаба промена боје.
Доставити уз понуду: Извештај акредитоване установе са
територије Србије да кломпа испуњава тражене техничке
карактеристике. Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом.Сертифкат о прегледу типа издат од акредитоване
установе са територије Србије. Технички лист произвођача.
Упутство за употребу и одржавање.
Радно одело
Састоји се од: блузе полукомбинезона и улошка
Блуза равног кроја, дужине до струка и има
крагану.Сировински састав блузе 65% полиестер 35 %
памук.Блуза је зелена боје са сивим детаљима.
Полукомбинезон сировинског састава:65% полиестер 35 %
памук. Полукомбинезон је зелене боје, џепови и трегери су у
сивој боји.Задњи део трегера је еластичан.
Уложак: сировински састав 100 % полиестер
Доставити уз понуду: Упутство за употребу и одржавање.
Кецеља куварска
100 % памук, на предњој страни кецеље велики практични џеп.
Боја: жута
Доставити уз понуду: Упутство за употребу и одржавање.
Прслук зимски
Прслук је равног кроја дужине испод бокова И има подигнуту
крагну.
Прслук се затвра пластичним ливеним рајсфершлусом по
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целој дужини до врха крагне преко којег је нашивена преклопна
лајсна.Преклопна лајсна је за лице прслука причвршћена са
три нашивене чичак траке.На прсном делу налазе се два џепа
нашивена са ушицама бочно И у доњем делу који се
вертикално према средини струка затврају пластичним
спиралним рајсфершлусима.У поруб струка је убачен
еластични гајтан који се кроз две металне ринглице бочно са
обе стране изводи у пластичне стопере.
Водонепропусни прслук од 100% полиестера са ПВЦ-ом.
Површинска маса тканине је од 250-270г/м2.
Прслук је постављен полиестарском поставом И има
синтетичко пуњење-кофлин.
Површинска маса поставе је 50-55 г/м2.
Синтетичко пуњење-кофлин има масу 130-140 г/м2.
Доставити уз понуду: Извештај акредитоване установе са
територије Србије да прслук испуњава тражене техничке
карактеристике.
Упутство за употребу и одржавање
Јакна
Тканина од које јакна треба да буде израђена мора да
задовољава следеће карактеристике:
- Површинска маса 140-145 гр/м2
- Сила кидања по основи: мин 80 даН
- Сила кидања по потки: мин 90 даН
- Водоодбојност: оцена 100
- Јакна мора бити водонепропусна и паропропусна
- Сировински састав: полиамид са ПУ премазом 100%
- Уложак јакне (подјакна) је од полар плетенине следећих
карактеристика:
- Површинска маса 300-310 гр/м2
- Сировински састав полиестер 100%
Јакна је равног кроја, дужине испод бокова и има подигнуту
крагну у коју је убачена капуљача.Капуљача је у предњем делу
продужена, а продужеци формирају преклоп који се затвара
чичак траком.У поруб капуљаче је убачен еластични гајтан на
чијим крајевима се налазе пластични стопери.Задњи део
крагне, у који је уметнута капуљача, се затвара са три
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