
                               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. 3, на странама 13. и 14.,  тако што се и у техничкој спецификацији и у обрасцу
структуре цене за партију 3,   у колони „Назив“ под редним бр.  1.  и 2.  додају речи „или
одговарајуће“.

 Партија бр. 3: ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА

Р. 
бр.

Назив Опис Ј.м. Кол.

1. Рукавице 
COOT, или 
одговарајуће

Памучне рукавице једанпут  мочене у природни латекс, 
храпава противклизна површина на длану и прстима, 
имају повећану апсорцију зноја и еластичну манжетну

пар 600

2. Рукавице 
COOT +, или 
одговарајуће

Памучне рукавице  двапут мочене у природни латекс, 
храпава противклизна површина на длану и прстима, 
имају повећану апсорцију зноја и еластичну манжетну

пар 800

3. Електричарске 
рукавице

У складу са стандардом SRPS EN 60903, класа 0. 
Рукавице петопрсне од природног латекса, отпорне на 
уља,  киселине и озон (категорија R) и ниске 
температуре (категорија C), класе 0, напон до 1000V, 
испитни напон до 5000V.
Доставити: Декларацију о усаглашености са траженим 
стандардом, Сертификат о прегледу
типа издат од акредитоване лабораторије у  Србији да 

пар 1



су испуњени услови из техничке документације, 
упутство за употребу и одржавање.

4. Опасач за 
позицинирање

EN 358,за рад на стубовима PB-10, са подесивим 
ужетом и кљунастим карабином   AZ 002 (укупна 
дужина 1,8m), широка подршка за леђа

Ком. 2

5. Апсорбер 
енергије 

Апсорбер енергије за ублажавање удара на тело 
приликом пада 

Ком. 6

6. Подесиво уже 
од полиамида

 EN 354, EN 355,дужина 2 метра, са жабицом   обим Ø 
14 mm.

Ком. 5

7. Аутоматски 
кљунасти 
карабин

Од лаких легура, ширина отвора 60 mm, димензије 
приближно 240x130mm, тежина до 500g

Ком. 5

8. Чепићи за уши Стандард  EN  352-2.  Чепићи  за  уши  од  гуме.  Имају
узицу  за  ношење  око  врата.  Заштита  од  штетне  буке
SNR 25dB.
Доставити: Декларацију о усаглашености са  траженим
стандардом, упутство за употребу и одржавање.

пар 10

9. Заштитне 
наочаре 

EN 166
Материјал: поликарбонатско стакло, бочна заштита, 
антимаглин, бистре, за заштиту од чврстих летећих 
честица и са подесивим ручицама. Доставити: 
Декларације о усаглашености са траженим стандардом 
као и Сертификат о прегеду типа издат од акредитоване 
лабораторије са територије Србије, упутство за 
одржавање и складиштење

Ком. 10

10. Маска за цело 
лице 

ЕN 136, произведена од силикона.Поседује прозирни 
панорамски визир и омогућава  максимални  продор 
светлости у унутрашњост маске.Штити од удара 
честица и има заштитини слој против замагљивања и 
механичких оштећења.Качење је на 5  тачака тако да се 
маска може лако подесити, поседује такође копче за 
брзо скидање.
 Доставити уз понуду: Декларације о усаглашености са 
траженим стандардом као и Сертификат о прегеду типа 
издат од акредитоване лабораторије са територије 
Србије, упутство за одржавање и одржавање.

Ком. 2

11. Филтери за 
маску за цело 
лице 

Филтери  комбиновани са нивоом заштите ABEK2, 
предвиђени за маску за цело лице 

Ком. 12

Образац структуре цене за партију бр. 3

Р. 
бр.

Назив Произвођач 
понуђеног добра

Ј.м. Кол. Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

1. Рукавице COOT, или 
одговарајуће 

пар 600

2. Рукавице COOT +, или 
одговарајуће

пар 800



3. Електричарске рукавице пар 1

4. Опасач за позицинирање Ком. 2

5. Апсорбер енергије Ком. 6

6. Подесиво уже од 
полиамида

Ком. 5

7. Аутоматски кљунасти 
карабин

Ком. 5

8. Чепићи за уши пар. 10

9. Заштитне наочаре Ком. 10

10. Маска за цело лице Ком. 2

11. Филтери за маску за цело 
лице 

Ком. 12

Укупна цена без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

                 Место и датум                                                                           Понуђач
 ________________________                      МП                __________________________

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 29.6.2017. године до  11.00  часова. Отварање понуда ће се
обавити  29.6.2017. године у 11.30 часова.

У Ваљеву, 20.6.2017. год.
                                                                                      
                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


