II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
1. ВРСТА ДОБАРА: лична заштитна средства - заштитна обућа.
2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Заштитна обућа
ЗИМСКЕ ЦИПЕЛЕ
Опис
Дубока ципела без металних делова
Заштита од спољних фактора
Основна боја ципела је црна
Пертлање пертлом без ринглица, са најмање 5 пари рупица
Постава:
- не изазива знојење (паропропусна постава)
- задржава унутрашњу топлоту
- омогућава вентилацију – проветравање
Уложак са могућношћу скидања и антибактеријским и анатомским својствима
Кожа говеђа, бокс – водоодбојна, црне боје 2mm ± 5%
Језик ципеле од природне коже постављен, затворене форме
Крагна ципеле од природне коже са уграђеним сунђером
Ђон - антистатик, полиуретан двоструке густине, газећи слој светли полиуретан, са
крампонима (неклизајући), уљноотпоран, енергетска апсорбција у петном делу
(антишок).
Tражени модел обуће треба да има:
- пластично ојачање на врховима прстију (није заштитна капа) које омогућава да
ципела током времена не изгуби облик и форму,
- ергономски пластични уметак на петном делу који омогућава да пета правилно стоји
у ципели и онемогућава померање у страну.
Заштита према стандарду SRPS, EN 20347:2013
Ниво заштите 02 FO SRC
Распон величина 36-48, маса 530g ± 5% за један комад (пола пара) у броју 42
Планиране количине: 100 пари.
Као доказ о испуњености наведених захтева, понуђач је дужан да уз понуду достави:
1. Декларацију о усаглашености са захтевима или одговарајућим стандардима
(чл.16.Правилника о ЛЗО - "Службени гласник РС бр .100/11"),
2. Сертификат о прегледу типа издат од домаће овлашћене (акредитоване ) установе
за тражени модел обуће,
3. Извештај о испитивању траженог модела обуће који је издала домаћа
акредитована лабораторија,
4. Технички лист производа,
5. Упутство за употребу и одржавање према Правилнику о ЛЗО и
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6. Узорак зимске ципеле која је предмет набавке, према опису и захтевима из
техничких карактеристика.
Ради провере усклађености достављеног узорка са техничким карактеристикама,
узорак мора имати оригинална обележја произвођача, према датим техничким
карактеристикама. Они се могу налазити на самом узорку, оригиналном паковању
производа или декларацији произвођача.
Наведену документацију потребно је доставити на српском језику.
Понуда понуђача који не буде доставио све претходно наведено, биће одбијена као
неприхватљива.
Уколико достављени узорак, декларација, сертификат, извештај, технички лист и
упутство нису захтеваних техничких карактеристика и уколико не садрже обележја
назначена на претходно наведен начин, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Изабрани понуђач је дужан да Купцу у року од 7 дана по потписивању уговора
достави на пробу све величине траженог модела обуће, како би се одрадила
спецификација која садржи потребне количине у одговарајућим величинама.
Kупац има право да захтева да се изврши лабораторијско испитивање свих
дефинисаних параметара квалитета који ће се проверити на изабраном узорку из
испоручене количине.
Лабораторијско испитивање ће бити обављено у домаћој акредитованој
лабораторији, по избору наручиоца производа а трошкове лабораторијског
испитивања ће сносити испоручилац производа.
Остали захтеви
КОЛИЧИНА ДОБАРА
Планиране количине: наведене у обрасцу структуре цене.
У складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама Купац може након
закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при
чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из
члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
РОК ИСПОРУКЕ:
Роба се испоручује сукцесивно, у периоду важења уговора, у року који не може бити
дужи од 20 (двадесет) дана од дана пријема поруџбенице Купца са спецификацијом
која садржи потребне количине у одговарајућим величинама.
МЕСТО ИСПОРУКЕ:
Магацин Купца, на адреси: Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац - Крагујевац,
улица Слобода бб.
РОК ПЛАЋАЊА: након комплетне испоруке уговорених количина, у року до 30
(тридесет) дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по отпремницама
Верификованој комплетној испоруци добара.
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