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 – Одећа у рекламне сврхе, по партијама, редни број набавке:
4/20, врши следећу измену Конкурсне документације:

1. Наручилац врши измену Конкурсне документације за партију 1 – Прслуци и
радна одела, у поглављу III Конкурсне документације – Техничке
карактеристике (Спецификације) и поглављу IX Конкурсне документације Образац структуре цене са упутством како да се попуни (3-1), због питања
која су пристигла од стране заинтересованог лица и у складу са тим у
прилогу се налази нове измењене стране: 3/45,5/45,6/45,27/45,30/45 и 31/45.

Комисија за јавну набавку

Измена Конкурсне документације број: 1
Датум: 16.11.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.

Подаци о наручиоцу
 Наручилац: Институт за кукуруз „Земун Поље“
 Адреса: Слободана Бајића број 1, 11185 Београд-Земун
 Интернет страница: www.mrizp.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, обликована је по партијама.
3. Предмет јавне набавке су добра – Одећа у рекламне сврхе, по партијама.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора.
5. Контакт:
Особа за контакт је Јелена Бајагић, email адреса javnenabavke@mrizp.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.

o
o
o

Предмет јавне набавке су добра – Одећа у рекламне сврхе, по партијама.
Предмет набавке је обликован у три партије:
Партија 1 – Прслуци и радна одела,
Партија 2 – Мајице,
Партија 3 – Качкети.

2. Назив и ознака из општег речника набавке:
 18000000 – Одећа, обућа, пртљаг и прибор.

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
Партија 1 – Прслуци и радна одела
Р.бр.

НАЗИВ И ОПИС ДОБРА

1.

Зимски прслук, тамно сиве боје
Прслук израђен од 100% полиестера. Површинске масе 180 – 225
g/m².
Постојаност обојења (оцена): прање на 30°C: мин. 3
Промена мера при прању на 30°C по ширини и дужини: макс. 3%
Прслук равног кроја, са усправном крагном који се у предњем
делу, целом дужином затвара пластичним ливеним патент
затварачем црне боје. На горњем делу патент затварача, од ивице
крагне налази се преклопна лајсна дужине 18cm ±1,0cm и
ширине 3cm ± 0,5cm. Сa десне стране предњег дела на грудима,
налази се „наполеон“ џеп, који се затвара пластичним ливеним
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делу по ширини прслук је проштепан са поставом, дуплим
шавом на три места ради фиксирања пунила.
Брендирање:
назив бренда на полеђини прслука оквирних димензија 20 * 12
cm
лого на предњем делу прслука оквирних димензија 5 * 6 cm
Величине: XXXL - 20 комада, XXL – 240 комада, XL – 100 комада,
L – 40 комада
Приликом испоруке сваки прслук мора бити посебно упакован
у најлон врећу.
РОК ИСПОРУКЕ: до 25.12.2020.
Напомена: Доставити узорак прслука (без штампе) на увид
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, извештај о
испитивању издат од акредитоване установе са територије
Србије, извештај о контролисању издат од акредитоване
установе са територије Србије, технички лист производа,
упутство за одржавање.
Извештаји о испитивању и контролисању морају бити издати
после објављивања позива на порталу јавних набавки.
Достава: DDP улица Слободана Бајића 1, Земун Поље
(INCOTERMS 2010)
Радна блуза, зелено сиве боје
Површинска маса: 220-250 gr/m²
Сировински састав: 80-85 % полиестер, 15-20% памук.
Скупљање при прању на 40°C: маx. 2%

3.

Блуза је израђена од комбинације зелене и сиве боје.
Блуза је равног кроја дужине преко бокова и има класичну
крагну. Горњи део крагне је од тканине зелене боје а доњи део
сиве боје. Целом дужином блуза се затвара пластичним
рајсфершлусом преко којег је нашивена преклопна ласјна.
Преклопна лајсна је у горњем делу израђена од тканине
зелене боје, а доњи део је од тканине сиве боје.
Преклопна лајсна је са 4 равномерно распоређене чичак траке
фиксирана за лице блузе.
Горњи прсни део блузе, горњи леђни и горњи део рукава су
израђени у сивој боји.
На прсном делу блузе испод линије сечења нашивени су
џепови са засеченим ивицама у доњем делу, према средини
блузе. Џеп на левој прсној страни, у делу ка рукавима има
нашивен мањи џеп који је сиве боје, а џеп на десној прсној
страни има нашивен хармоника џеп. Џеп је прекривен патном
сиве боје, која је чичак траком фиксирана за џеп.
У пределу бокова нашивени су хармоника џепови. Фалте су
сиве боје. Појас блузе је у сивој боји И у бочном делу има
еластичну траку. Рукави блузе су класични, углављени
завршавају се манжетном на којој су метални дрикери
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за закопчавање.
Брендирање: назив бренда на полеђини радне блузе оквирних
димензија 20 * 12 cm
Величине: 64 - 10 комада, 62 – 20 комада, 60 – 50 комада, 58 –
50 комада, 56 – 30 комада, 54 – 30 комада, 52 – 10 комада
Приликом испоруке свака радна блуза мора бити посебно
упакована у најлон врећу.
РОК ИСПОРУКЕ: до 25.12.2020.
Напомена: Доставити узорак радне блузе (без штампе) на увид
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од
акредитоване установе са територије Србије, извештај о
контролисању издат од акредитоване установе са територије
Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа,
упутство за одржавање.
Извештаји о испитивању и контролисању морају бити издати
после објављивања позива на порталу јавних набавки.
Достава: DDP улица Слободана Бајића 1, Земун Поље
(INCOTERMS 2010)
Радни полукомбинезон, зелено сиве боје
Површинска маса: 220-250 gr/m²
Сировински састав: 80-85 % полиестер, 15-20% памук.
Скупљање при прању на 40°C: маx. 2%
Полукомбинезон је израђен од комбинације зелене и сиве боје.

4.

На предњем делу пластрона полукомбинезона нашивен је џеп
сиве боје. Један део џепа је прекривен патном која се чичак
траком фиксира за џеп. Појас полукомбинезона је од тканине
сиве боје. У задњи део појаса је убачена еластична трака
.Испод појаса полукомбинезона са предње стране нашивени
су хармоника џепови са косим отворима. Џепови су сиве боје,
а фалта џепа је зелене боје.
На џеп са десне предње стране нашивен је, мањи хармоника
џеп са патном која се за џеп фиксира чичак траком. Фалта
џепа је зелене боје, поред тог џепа је један мањи џеп.
На ногавицама су изнад колена нашивени џепови сиве боје.
На задњем делу полукомбинезона испод појаса нашивени су
хармоника џепови са обе стране, сиве боје, који су са патнама
које су за џеп фиксиране чичак траком. Фалте џепова су
зелене боје.
Задњи део пластрона полукомбинезона израђен је у
комбинацији зелене и сиве боје, има нашивене трегере сиве
боје.Трегери се пластичним копчама спајају са предњим
делом. У задњи део пластрона убачена је еластична трака.
Са бочних страна полукомбинезона , налазе се преклопи који
се затварају са по два дугмета. Шлиц је са преклопом И затвара
се рајсфершлусом.
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IX ОБРАЗАЦ 3-1
Добра – Одећа у рекламне сврхе, по партијама, ЈН број 4/20
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЗА ПАРТИЈУ 1 - Прслуци и радна одела

Р.бр.

1.

Назив производа и опис

Зимски прслук, тамно сиве боје
Прслук израђен од 100% полиестера. Површинске
масе 180-225 g/m².
Постојаност обојења (оцена): прање на 30°C: мин. 3
Промена мера при прању на 30°C по ширини и
дужини: макс. 3%
Прслук равног кроја, са усправном крагном који се у
предњем делу, целом дужином затвара пластичним
ливеним патент затварачем црне боје. На горњем
делу патент затварача, од ивице крагне налази се
преклопна лајсна дужине 18cm ±1,0cm и ширине
3cm ± 0,5cm. Сa десне стране предњег дела на
грудима, налази се „наполеон“ џеп, који се затвара
пластичним ливеним патент затварачем. У пределу
бокова, два коса џепа који се затварају пластичним
ливеним патент затварачем који су прекривени
лајсном. Доња ивица прслука је полукружног
облика. Прслук постављен полар плетенином црне
боје и пунилом. Подлајсна на патент затварачу је
такође црне боје. У леђном делу по ширини прслук
је проштепан са поставом, дуплим шавом на три
места ради фиксирања пунила.
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Цена без
ПДВ-а
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Укупна
вредност без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

Укупна
вредност са
ПДВ-ом

издати после објављивања позива на порталу јавних
набавки.
Достава: DDP улица Слободана Бајића 1, Земун
Поље (INCOTERMS 2010)
Радна блуза, зелено сиве боје
Површинска маса: 220-250 gr/m²
Сировински састав: 80-85 % полиестер, 15- 20%
памук.
Скупљање при прању на 40°C: маx. 2%

3.

Блуза је израђена од комбинације зелене и сиве
боје.
Блуза је равног кроја дужине преко бокова и има
класичну крагну. Горњи део крагне је од тканине
зелене боје а доњи део сиве боје. Целом дужином
блуза се затвара пластичним рајсфершлусом преко
којег је нашивена преклопна ласјна.
Преклопна лајсна је у горњем делу израђена од
тканине зелене боје, а доњи део је од тканине сиве
боје.
Преклопна лајсна је са 4 равномерно распоређене
чичак траке фиксирана за лице блузе.
Горњи прсни део блузе, горњи леђни и горњи део
рукава су израђени у сивој боји.
На прсном делу блузе испод линије сечења
нашивени су џепови са засеченим ивицама у
доњем делу, према средини блузе. Џеп на левој
прсној страни, у делу ка рукавима има нашивен
мањи џеп који је сиве боје, а џеп на десној прсној
страни има нашивен хармоника џеп. Џеп је
прекривен патном сиве боје, која је чичак траком
фиксирана за џеп.
У пределу бокова нашивени су хармоника џепови.
Фалте су сиве боје. Појас блузе је у сивој боји И у
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бочном делу има еластичну траку. Рукави блузе су
класични, углављени завршавају се манжетном на
којој су метални дрикери за закопчавање.
Брендирање: назив бренда на полеђини радне
блузе оквирних димензија 20 * 12 cm
Величине: 64 - 10 комада, 62 – 20 комада, 60 – 50
комада, 58 – 50 комада, 56 – 30 комада, 54 – 30
комада, 52 – 10 комада
Приликом испоруке свака радна блуза мора бити
посебно упакована у најлон врећу.
РОК ИСПОРУКЕ: до 25.12.2020.
Напомена: Доставити узорак радне блузе (без
штампе) на увид
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од
акредитоване установе са територије Србије,
извештај о контролисању издат од акредитоване
установе са територије Србије, декларацију о
усаглашености, технички лист производа, упутство за
одржавање.
Извештаји о испитивању и контролисању морају бити
издати после објављивања позива на порталу јавних
набавки.
Достава: DDP улица Слободана Бајића 1, Земун
Поље (INCOTERMS 2010)
Радни полукомбинезон, зелено сиве боје
Површинска маса: 220-250 gr/m²
Сировински састав: 80-85 % полиестер, 15-20% памук.
Скупљање при прању на 40°C: маx. 2%
4.

Полукомбинезон је израђен од комбинације зелене
и сиве боје.
На предњем делу пластрона полукомбинезона
нашивен је џеп сиве боје. Један део џепа је
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