
                               14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
                               тел. 014 222-512 ,  факс : 014/244-508

       ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈН 12/2017

Назив наручиоца: ЈКП „Водовод  Ваљево“
Адреса наручиоца: Ваљево, Вука Караџића 26 
Интернет страница наручиоца: www..vodovodva.co.rs
Врста наручиоца: јавно предузеће-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка  мале вредности 
Врста предмета: Добра 
Предмет јавне набавке бр. 12/2017 је лична заштитна опрема. Јавна набавка  је обликована по
партијама:

Партија бр. Назив партије Назив и шифра из ОРН

1. Радна одећа Радна  одећа 18110000

2. Радна обућа Заштитна обућа 18830000

3. Заштитна средства Заштитна опрема 18143000

На основу  члана 63.  став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), врши се измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број 12/2017 
на следећи начин:

Наручилац  врши измену конкурсне  документације  у  делу IV техничка  спецификација  за
партију бр. 2,  тако што  мења опис за добра под редним бројем 1-гумена чизма и 5-плитка
заштитна ципела са композитном капном, те техничка спецификација за партију 2 сада гласи:

 Партија бр. 2: РАДНА ОБУЋА

1. Чизма гумена Тигар или одговарајућа Број Ком.

Целогумена обућа, ручно-машинске израде (није бризгана), 
израђена пo SRPS EN ISO 20347:210 OB E SRA , црне боје, 
ручно спајани делови чизме. Поседује високу мекану 
флексибилну сару до испод колена, висинe горњег дела мин. 
340 mm. Чизма мора бити за удобно ношење, непропустљива, 
отпорна на ниским температурама, са ђоном отпорним на 
течна горива. У унутрашњост чизме је постављена текстилна 
подлога, која је израђена од памука 100% са тканином која 
омогућава лако чишћење. Чизма треба да има профилисани 
пресовани ребраст ђон отпоран на хабање и клизање-
противклизни ђон, са дебљом шаром ђона-крампоном. 
Чизма мора да задовољи најмање 125000 циклуса савијања, по 
стандарду EN ISO 20344:2012,  т. 6.5.2. и да има испитану 
прекидну силу горњишта, тако да издржава миниалну 
прекидну силу од 240 N, по стандарду  EN ISO 20344:2012,  т. 
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6.4.
Доставити: Извештај о испитивању издат од акредитоване 
лабораторије да су испуњени услови из техничке 
спецификације, Декларацију о усаглашености са траженим 
стандардом и Сертификат о прегледу типа издат од 
акредитоване установе са територије Србије, као и упутство за 
употребу и одржавање. 
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2. Чизме рибарске 44 1

3. Радне ципеле плитке 

Стандард : SRPS EN ISO 20347 или одговарајући, ниво 
заштите О2. Лице ципеле - природна говеђа рељефно 
коригована кожа, дебљине од 1,8 do 2,2 mm. хидрофобирана, 
има својства водоодбојности, тј. обућа не пропушта воду. 
водонепропуснa > 60 min., а отпорна је на прегибање ђона 
више од 50.000 циклуса, црне боје. Газећа површина-ђон 
израђен од флексибилног двоструког слоја и то полиуретана до
стопала и гуме на газећем делу или од двослојног полиуретана,
са директним убризгавањем са лицем ципеле. Ђон је кисело, 
нафтно и уљноотпоран, водоодбојан, отпоран на клизање, 
задовољава ниво SRC, има својства антистатичности, а у пету 
ђона је уграђен шок апсорбер. Ципела има жаба-језик против 
проласка воде и прљавштине који је од вештачке коже са 
уграђеним сунђером, постављен. Унутрашњост ципеле је 
пресвучена текстилом. Постава ципеле је од синтетичке 
плетенине. Ципела има уложну табаницу која је предвиђена за 
вађење. Крагна ципеле од вештачке коже са уграђеним 
сунђером. Пертле су полиестерске са пластифицираним 
крајевима и провлаче се кроз металне копче или алке.
Доставити: Извештај о испитивању издат од акредитоване 
лабораторије да су испуњени услови из техничке 
спецификације, Декларацију о усаглашености са траженим 
стандардом и Сертификат о прегледу типа издат од 
акредитоване установе са територије Србије, као и упутство за 
употребу и одржавање. 
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4. Радне ципеле дубоке Бр. Ком.

Бризгана обућа прописно израђена по SRPS EN ISO 20347 или 
одговарајући ниво заштите O2 SRC. Лице ципеле је израђено 
од природне говеђе рељефне кориговане коже, дебљине од 1,8 
do 2,2 mm, хидрофобирана, има својства водоодбојности, тј. 
обућа не пропушта воду, водонепропусна > 60 min., а отпорна 
је на прегибање ђона више од 50.000 циклуса, црне боје. Газећа
површина-ђон је израђен од флексибилног двоструког слоја и 
то полиуретана до стопала и гуме на газећем делу или од 
двослојног полиуретана, са директним убризгавањем са лицем 
ципеле. Ђон је кисело, нафтно и уљноотпоран, водоодбојан, 
отпоран на клизање тј. задовољава ниво SRC. Има својства 
антистатичности, а у пету ђона је уграђен шок апсорбер. 
Ципела има жаба-језик против проласка воде и прљавштине 
који је од вештачке коже са уграђеним сунђером, постављен. 
Унутрашњост ципеле је анатомска, пресвучена текстилом. 

40 5

41 20

42 10

43 20

44 20

45 20

46 10

47 5



Постава је од синтетичке плетенине.Ципела има уложну 
табаницу која је предвиђена за вађење. Крагна ципеле је од 
вештачке коже са уграђеним сунђером. Пертле су полиестерске
са пластифицираним крајевима и провлаче се кроз металне 
копче или алке. 
Доставити: Извештај о испитивању издат од акредитоване 
лабораторије да су испуњени услови из техничке 
спецификације, Декларацију о усаглашености са траженим 
стандардом и Сертификат о прегледу типа издат од 
акредитоване установе са територије Србије, као и упутство за 
употребу и одржавањe .

5. Плитка заштитна ципела са композитном капном

Бризгана обућа прописно израђена пo SRPS EN ISO 20345 или
одговарајући,  ниво  заштитe  S3.  Лице  ципеле  је  израђено  од
природне говеђе рељефне кориговане коже, дебљине од 1,8 do
2,2 mm, хидрофобирана, има својства водоодбојности, тј. обућа
не пропушта воду, водонепропусна > 60 min., a отпорна је на
прегибање  ђона  више  оd  50.000  циклуса,  црне  боје.  Газећа
површина-ђон је израђен од флексибилног двоструког слоја и
то  полиуретана  до  стопала  и  гуме  на  газећем  делу  или  од
двослојног полиуретана, са директним убризгавањем са лицем
ципеле.  Ђон је  кисело,  нафтно и  уљноотпоран,  водоодбојан,
отпоран  на  клизање  тј.  задовољава  ниво  SRC,  ребраст  са
израженом  шаром-дубоким  крампонама  -  има  својства
антистатичности, а у пету ђона је уграђен шок апсорбер. Ова
заштитна  ципела  мора  да  има  уграђену  специјалну
безбедоносну капну, израђену од композитних материјала која
може  да  издржи  притисак  од  удара  јачине  200  J  и  против
статичког притиска теретa 15 kN, која штити прсте стопала у
случају пада велике тежине на  ногу.  Ципела има жаба-језик
против проласка воде и прљавштине црне боје. Унутрашњост
ципеле  је  анатомска.  Ципела  имати  међуђон  за  заштиту  од
пробода,  са  својством  отпорности  на  бушење.  Ципела  има
уложну табаницу која је црне боје, мрежаста камбрела са ЕВА
пеном и перфорацијом. Табаница мора имати  трајно уштепано
антистатично  влакно.  Пертле  су  полиестерске  са
пластифицираним  крајевима  и  провлаче  се  кроз  4  (четири)
металне копче или алке. 
Доставити:  Извештај  о  испитивању  издат  од  акредитоване
лабораторије  да  су  испуњени  услови  из  техничке
спецификације,  Декларацију  о  усаглашености  са  траженим
стандардом  и  Сертификат  о  прегледу  типа  издат  од
акредитоване  установе  са  територије  Србије,  упутство  за
употребу и одржавање. 

40 2

41 2

42 2

43 3

44 4

45 2

6. Кломпа женска Број Ком.

Материјал прописно израђен, горњи део од говеђе коже – бокс 
глатка, перфорирана са уграђеним сунђером у крагници на 
горњој ивици риса. Уложна табаница је од говеђег цепаника, 
неодстрањива. Ђон је без крампона 100% полиуретан, против 
клизања. 
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Доставити: Извештај о испитивању издат од акредитоване 
лабораторије да су испуњени услови из техничке 
спецификације,Декларацију о усаглашености са траженим 
стандардом, упутство за употребу и одржавање.
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Напомена: неопходно је доставити узорке понуђених производa за партију бр. 2

Образац структуре цене за партију бр. 2

Р.
бр.

Врста обуће Произвођач Количина
(пар)

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна  цена
без ПДВ-а

1. Чизма гумена Тигар или
одговарајућа

200

2. Чизме рибарске 1

3. Радне ципеле плитке 10

  4. Радне ципеле дубоке 110

5. Плитка заштитна 
ципела са композитном 
капном

15

6. Кломпа женска 31

Укупна цена без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

                                                                     
        Датум                                                   МП                                   Потпис понуђача

__________________                                                                    ___________________________

У свему осталом, конкурсна документација остаје иста.
Услед наведене измене мења се и рок за достављање понуда, па су благовремене понуде које
стигну на адресу наручиоца до 04.7.2017. године до  11.00  часова. Отварање понуда ће се
обавити  04.7.2017. године у 11.30 часова.

У Ваљеву, 21.6.2017. год.
                                                                                      
                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


