
 

 

 

 

 
 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за 
резервисану  јавну набавку мале вредности добара бр. 21/2018 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за резервисану јавну набавку мале 

вредности добара бр. 21/2018 - Набавка униформи за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака резервисане јавне набавке мале вредности добара, 
Наручилац чини следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности добара, број 21/2018 – Набавка униформи за потребе 

Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

1) у делу који се односи на техничке карактеристике и образац понуде број 3, 

додају се поједине позиције тако да сад стоји: 

 
 



 

Назив  
Комад

а 
боја Величина 

Сировински 

састав 
Тежина 

Одржавање 

материјала 

Прслук конобарски  (мушки и 
женски) 

30 Сиво/црна од 44-50 

65% 

полиестер,  

33% вискоза 

2% еластан 

240гр/м
2 
 

Прање на 30
0 

степени, 

скупљање 2% 

Кошуља дуг рукав мушка 58 бела од 39-50 
97% памук и 

3% еластан 
120гр/м

2
 

Прање на 30
0 

степени, 

скупљање 2% 

Кравата 30 црна универзална 
100% 

полиестер 
 

Прање на 30
0 

степени, 

скупљање 2% 

Панталоне мушке конобарске 29 црна од 48-50 

65% полиестер 

33% вискоза 

2% еластан 

240гр/м
2 
 

Прање на 30
0 

степени, 

скупљање 2% 

Кошуља дуг рукав женска 2 бела од 38-48 
97% памук и 

2% еластан 
120гр/м

2 
 

Прање на 30
0 

степени, 

скупљање 2% 

Панталоне женска конобарске 1 црна од 36-50 

65% полиестер 

33% вискоза 

2% еластан 

240гр/м
2 
 

Прање на 30
0 

степени, 

скупљање 2% 

Кошуља руска крагна мушка 
кратак рукав 

58 сива Од 39-50 
97% памук и 

3% еластан 
120гр/м

2 
 

Прање на 30
0 

степени, 

скупљање 2% 

Кошуља женска руска крагна 
кратак рукав 

2 сива Од 36-50 
97% памук и 

3% еластан 
120гр/м

2 
 

Прање на 30
0 

степени, 

скупљање 2% 

Сукња конобарска 1 црна Од 36-50 

65% полиестер 

33% вискоза 

2% еластан 

240гр/м
2 
 

Прање на 30
0 

степени, 

скупљање 2% 

Блузе куварска (мушка и женска) 32 сива Од 36-60 100% памук 
170гр/м

2 
и 

више 

Прање на 60
0 

степени, 

скупљање 2% 

Панталоне куварске (мушке и 
женске) 

32 сива Од 36-60 100% памук 
170гр/м

2 
и 

више 

Прање на 60
0 

степени, 

скупљање 2% 

Кецеље 32 сива универзална 100% памук 
170гр/м

2 
и 

више 

Прање на 60
0 

степени, 

скупљање 2% 

Капе куварске (гусар) 32 сива универзална 100% памук 
170гр/м

2 
и 

више 

Прање на 60
0 

степени, 

скупљање 2% 

Мајице сингл 96 бела Од М-3ХL 100% памук 150гр/м
2
 

Прање на 40
0 

степени, 

скупљање 2% 

Мајице сингл са логом Болнице  48 бела 
9ком –L 

39 kom -xxxL 
100% памук 150гр/м

2
 

Прање на 40
0 

степени, 

скупљање 2% 

Мајице са крагницом са логом 

Болнице 
350 бела Од М-3ХL 100% памук 150гр/м

2
 

Прање на 40
0 

степени, 

скупљање 2% 

Мајице са крагницом са логом 

Болнице 
200 крем Од М-3ХL 100% памук 150гр/м

2
 

Прање на 40
0 

степени, 

скупљање 2% 

Мајице са крагницом са логом 

Болнице 
16 плава 

3ком –L 

16 kom -xxxL 
100% памук 150гр/м

2
 

Прање на 40
0 

степени, 

скупљање 2% 



 

Радно одело 31 
Тегет-

плаво 
Од 40-56 

60% памук и 

40% полиестер 

170гр/м
2 
и 

више 

Прање на 60
0 

степени, 

скупљање 2% 

Радне ципеле 33 Црна Од 40-46   
 

Мајице са крагницом са логом 

Болнице 
3 тегет L -xxxL 100% памук 150гр/м

2
 

Прање на 40
0 

степени, 

скупљање 2% 

Мајице сингл са логом Болнице  60 тегет L -xxxL 100% памук 150гр/м
2
 

Прање на 40
0 

степени, 

скупљање 2% 

Качкети са логом Болнице 16 тегет     

 
 
 
Радна обућа 

Бризгана обућа прописно израђена по EN ISO 20347 или сходно адекватном СРПС. Лице 

ципеле је израђено од природне говеђе коже дебљине од 1,8 до 2,2мм, хидрофобирана, има 

својства водоодбојности тј. обућа не пропушта воду, водонепропусна>60мин. а отпорна је 

на прегибавање ђона више од 50.000 циклуса, црне боје. Газећа површина–ђон је израђен 

од флескибилног двоструког слоја и то полиуретана до стопала и гуме на газећем делу, 

директним убризгавањем са лицем ципеле. Ђон је кисело нафтно и уљоотпоран, 

водоодбојан, отпоран на клизање са коефицијентом трења мин. 0,28 тј. ребраст са 

израженом шаром-дубоким крампонима и има својства антистатичности, а у пету ђона је 

уграђен сок апсорбер и такође има уграђену термо капну од композитног материјала. 

Ципела има жаба-језик против проласка воде и прљавштине који је од коже, овчје напе 

дебљине 0,9-1,1мм. 

Унутрашњост ципеле је анатомска, пресвучена кожом. Постава ципеле је од коже, свињске 

анилинске дебљине 0,7-1,0мм. Крагна ципела је од коже, овчије напе дебљине 0,9-1,1 мм 

са уметнутим сунђером. Пертле су синтетичке са пластицифираним крајевима. Сви 

уграђени материјали и постава су израђени о природне коже, тако да ципелу чине 

топлијом и удобнијом приликом нношења и прате основни материјал у боји. 

 
 
  



 

Образац бр. 3 
На основу позива за достављање понуда за резервисану јавну набавку мале вредности 

добара бр. 21/2018 – Набавка униформи по спецификацији Наручиоца, достављамо вам 

следећу: 

 

                                                 

ПОНУДУ број________ 
За униформе  

 
а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 

(заокржити одговарајуће) 

 
1. Рок испоруке је _________ (не дуже од 15 календарских дана од дана ступања на правну 

снагу уговора). 

2. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ (__________) подизвођача (уписати број 

подизвођача).                                                                       словима             

3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом. 

4. Важност понуде износи ____  (словима: _____________________)  дана од дана отварања 

понуда (не краћи од 60 дана).  

Опис позиције 
Јед. 

мере 
Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВом 

       

Прслук конобарски (мушки 

и женски) 
ком. 30 

    

Кошуља дуг рукав ком. 58     

Кравата ком. 30     

Панталоне мушке 

конобарске 
ком. 29 

    

Кошуља дуг рукав женски ком. 2     

Панталоне конобарске 

женске 
ком. 1 

    

кошуља руска крагна мушка 

кратак рукав 
ком. 58 

    

Кошуља руска крагна 

женска кратак рукав 
ком. 2 

    

Сукња конобарска ком. 1     

Блуза куварска (мушка и 

женска) 
ком. 32 

    

Панталоне куварске (мушке 

и женске) 
ком 32 

    

Кецеље ком. 32     

Капе куварске (гусар) ком 32     

Мајице сингл ком 204     

Мајице са крагницом ком 569     

Радна одела ком 31     

Радне ципеле ком 33     

Качкети  ком 16     

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а       

ПДВ       

УКУПНО СА ПДВ-ом       



 
5. Начин плаћања: без аванса, по испоруци уроку од _____ дана (не мање од 30 дана) – 

описати: _____________________________________________  

 

Напомена:  

 Копирати у потребном броју примерака  
 Обрасце је потребно попунити са подацима који у њима захтевани.  

 Потребно је попунити све артикле из понуде, у супротном понуда ће бити неприхватљива. 

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом 
оверити образац понуде.  

 

Датум:    _______________               ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

                                                              M.П                 _____________________________________ 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

              ____________________________________ 

 

 

У Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  10.05.2018. године 

 


