
ЈАвно nРЕдvзЕЋЕ °ЕnЕктРоnРивРЕ А сР6иЈЕ°
~ое b ~оој !L40R Р
  1~СонкуРснА докvмЕнтдциЈд

 Q.S...~Z... .2Da~    г°д.
Б ЕогРАд, Балканска 13 за подношење понуда

у поступку пружања услуга за набавку на коју се не примењују одредбе 3ЈН (по
члану 39.2. ЗЈН) бр. ЈНГ/2100/0370/2018

„Испуњење законских обавеза из области заштите и безбедности на раду, на
основу контролних провера и праfiења закона, на нивоу Огранка ДЛХЕ"

1.1. ВРСТА И КОЛИЧИНА ДОБАРА

Овом набавком предвиђена је набавка следећеих добара:
1. Полични регал за складишта (Висина - 1972мм, Дубина - 51Омм, дужина 5948мм).

-,Комада 1
2. Полични регал за складишта (Висина-1972мм, дубина-2х510мм, дужина 3986мм) -

Комада 2
3. Полични регал за складишта. (Висина-1972мм, дубина-2х510мм, дужина 2780мм).-

Комада 1
4. Полични регал за складишта (Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина 2780мм).-

Комада1
5. Полични регал за складишта (Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина-2630мм) -

Комада 1
6. Полични регал за складишта (Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина-1274мм)

Комада 2
7. Полични регал за складишта (Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина -1124мм)

Комада 1
8. Плитке заштитне ципеле - Комада 7
9. Зимска јакна - Комада 4
10.Женски термоизоловани прслук са два лица - Комада 2

11. Заштитне рукавице од природног латекса - Комада 32

12. Рукавице произведене од говеђе коже светле боје - Комада 30

13. Заштитна маска. - Комада 20

14. Кутије од полиетилена високе ryстине у плавој и сивој боји - Комада 40 (20 ком
плава, 20 ком сива)

15. Кутије од полиетилена високе ryстине у две боје - Комада 50 (25 ком плава, 25
ком сива)

16. Кутије од полиетилена високе ryстине у две боје - Комада 60. (30 ком плава, 30
ком сива)

17. Кутије од полиетилена високе ryстине у две боје - Комада 60 (30 ком плава, 30
ком сива)
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1.2. тЕхничкЕ кдРдктЕРистикЕ (спЕциФиКАциЈЕ) _

1. Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица
и вијака, носивости од 170кг/полици. Конструкција регала, као и полице морају бити
од поцинкованог челика. Висина - 1972мм, Дубина - 510мм, дужина 5948мм, број
полица 6, моryfiност подешавања хоризонталних носача на кораку од ЗЗмм.
Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR.
Потребно је доставити: Атест домаfiе овлашТiене институције о носивости полица и
ВажеТiи сертификат 1S0 9001 понуђача. — Комада 1

2. Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица
и вијака, носивости од 170кг/полици. Конструкција регала, као и полице морају бити
од поцинкованог челика. Висина-1972мм, дубина-2х510мм, дужина 3986мм, број
полица 6, моryfiност подешавања хоризонталних носача на кораку од ЗЗмм.
Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR.
Потребно је доставити: Атест домаflе овлашfiене институције о носивости полица и
Важеfiи сертификат 1S0 9001 понуђача. — Комада 2

3. Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица
и вијака, носивости од 170кг/полици. Конструкција регала, као и полице морају бити
од поцинкованог челика. Висина-1972мм, дубина-2х510мм, дужина 2780мм, број
полица 6, моryhност подешавања хоризонталних носача на кораку од ЗЗмм.
Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR.
Потребно је доставити: Атест домаТiе овлашFiене институције о носивости полица и
Важеfiи сертификат 1S0 9001 понуђача.- Комада 1

4. Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица
и вијака, носивости од 170кг/полици. Конструкција регала, као и полице морају бити
од поцинкованог челика. Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина 2780мм, број
полица 6, моryfiност подешавања хоризонталних носача на кораку од ЗЗмм.
Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR.
Потребно је доставити: Атест домаfiе овлашћене институције о носивости полица и
Важеfiи сертификат 1S0 9001 понуТјача. .- Комада 1

5. Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица
и вијака, носивости од 170кг/полици. Конструкција регала, као и полице морају бити
од поцинкованог челика. Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина-2630мм, број
полица 6, моryћност подешавања хоризонталних носача на кораку од ЗЗмм.
Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR.
Потребно је доставити: Атест домаfiе овлашnене институције о носивости полица и
Важеfiи сертификат 150 9001 понуђача. — Комада 1

6. Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица
и вијака, носивости од 170кг/полици. Конструкција регала, као и полице морају бити
од поцинкованог челика. Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина-1 274мм, број
полица 6, моryflност подешавања хоризонталних носача на кораку од ЗЗмм.
Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR.
Потребно је доставити: Атест домаfiе овлашfiене институције о носивости полица и
Важећи сертификат 1S0 9001 понуТјача— Комада 2

7. Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица
и вијака, носивости од 170кг/полици. Конструкција регала, као и полице морају бити
од поцинкованог челика. Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина -1124мм, број
полица 6, моryfiност подешавања хоризонталних носача на кораку од ЗЗмм.
Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR.
Потребно је доставити: Атест домаfiе овлашfiене институције о носивости полица и
Важећи сертификат 1S0 9001 понуђача. — Комада 1
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8. Плитке заштитне ципеле са горњиштем од комбинације водоодбојне нубок коже и
паропропусног текстила, имају алуминијумску заштитну капу и неметални АПТ
Плате заштитни лист. Паропропусна, антибактеријска постава је отпорна на
абразију и брзо упија и ослобађа влаry. Ципеле имају меку и удобну антистатик,
анатомски обликовану и перфорирану табаницу од парфимисаног полиуретана,
која .омоryfiава апсорпцију енергије захваљујуflи облику и чији површински део
одржава сувоћу стопала. Антистатик, противклизни Fјон произведен је од
комбинације полиуретана и ТПУ, отпоран је на уља и нафту и има апсорбер
енергије у области пете. EN 1S0 20345 - Боја: Црна, Технологија:
Алуминијумска заштитна капа отпорна на удар од 200 Ј

Немагнетна (1 ОО% без металних делова)
40% је лакша у односу на челичну капу

У складу са ЕН 12568. Бројеви ципела:37;41;43х4;45 са могућношћу замене
бројева — Комада 7

9. Зимска јакна произведена од 1ОО°/о полиестера (220 г/м2) са слојем ПВЦ
микрофибера, постава 100% полиестер, капуљача се може скинути, практични
џепови (поседује и унутрашњи џеп за мобилни телефон), обим манжетни подесив
помоfiу чичак траке, копчање зипом је заштиfiено преклопом са дрикерима. Боја:
Црна, Бројеви јакне:2хХL;2хХХL са мoryFiнowћy замене бројева — Комада 4

10.Женски термоизоловани прслук са два лица. Водоотпорни спољашњи слој је од
100% најлона, унутрашњи слој је мекани 100% полиестерски флис, крој је са
високом крагном и дужим леђним делом, копчање је зипом. Прслук има практичне
џепове са оба лица, доступан је у неколико комбинација боја, погодан за употребу у
великом броју делатности као и у слободно време. Боја: Црвено — тегет Бројеви
прслука:1 хМ;1 xL са могуfiношћу замене бројева — Комада 2

11.Заштитне рукавице од природног латекса, са слојем неопрена. Веома мекане
изнутра, имају рељефну површину на длану и прстима, која пружа одлична
противклизна својства и изврстан ocefiaj при раду. Одлично пријањају уз руку. Mory
се користити у хемијској индустрији (добро pearyjy на контакт и са киселинама и са
базама) за рад са фарбама, у машинској и аутомобилској индустрији, у
домаfiинству, и сл. (ЕН 388 2110, ЕН 374 АКЛ) — Комада 32

12. Рукавице произведене од говеђе коже светле боје, обострано, са текстилном
поставом на длану. Топле су, и пружају добру заштиту у хладнијим и ветровитим
условима. Користе се у грађевинарству, индустрији, пољопривреди, на радним
местима где је потребна заштита комплетне шаке. (ЕН 388 2121) — Комада 30

1 3. Заштитна маска: Технологија: TYflXOOHTM вентил. Јединствени систем преливних
вентила ТУПХООНT°° маске развијен је да би се редуковала повишена температура
унутар маске и да би се побољшало избацивање ЦО2 и влаге. Овај систем омоryfiава
изузетно низак отпор при дисању и вишеструко повеТiану удобност корисника чак и
приликом дужих периода употребе маске. У зависности од потребног степена заштите,
маске су доступне у свим нивоима (ФФП1, ФФП2 и ФФПЗ) и у складу су са стандардом
ЕН 149. 3600 пенасти слој на унутрашњем делу маске дуж ивица омоryfiава савршено
пријањање и спречава замагљивање Интегрисани адаптер за нос лако се обликује и
прилагођава облику лица сваког индивидуалног корисника чиме се постиже савршено
налегање. Трака за подешавање обима не садржи латекс и омоryfiава сиryрно и
удобно подешавање према индивидуалним мерама сваког корисника.
Јединствени ТУПХООНT°° силиконски вентил кориснику пружа непревазиђено низак
отпор при дисању, отпоран је на утицај влаге тако да се може користити и у дужим
временским периодима као и при раду у хладним условима. — Комада 20

14. Кутије од полиетилена високе ryстине. Потребно је да су кутије веома издржљиве и
погодне за употребу у тешким и захтевним условима. Отпорне на киселине, машинска
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уља, раствараче и детерџенте. Израi7ене од полиетинена велике ryстине, тако да моry
да трпе температуре од - 40°С до +80°С. Кутије за складиштење са рукохватима и
равним дном што им омоryfiава лако руковање. Са предње стране имају велико место
за постављање етикете. Кутије су сложиве, моry се слагати једна на друry. Отвор са
предње стране омоryћава приступ садржају чак и када су сложене једна на другу.
Спецификација производа: Ширина/Дужина/ Висина: 12 ст х 10 ст х 6,5 ст, Боја: 20
ком плава, 20 ком сива

15. Кутије од полиетилена високе ryстине. Потребно је да су кутије веома издржљиве и
погодне за употребу у тешким и захтевним условима. Отпорне на киселине, машинска
уља, раствараче и детерџенте. Израfјене од полиетинена велике ryстине, тако да моry
да трпе температуре од - 40°С до +80°С. Кутије за складиштење са рукохватима и
равним дном што им омоryfiава лако руковање. Са предње стране имају велико место
за постављање етикете. Кутије су сложиве, моry се слагати једна на друry. Отвор са
предње стране омоryТiава приступ садржају чак и када су сложене једна на друry.
Ширина/Дужина/ Висина: 12 ст х 17 ст х 8,5 ст, Боја: 25 ком плава, 25 ком сива

16. Кутије од полиетилена високе ryстине. Потребно је да су кутије веома издржљиве и
погодне за употребу у тешким и захтевним условима. Отпорне на киселине, машинска
уља, раствараче и детерџенте. Израђене од полиетинена велике густине, тако да моry
да трпе температуре од - 40°С до +80°С. Кутије за складиштење са рукохватима и
равним дном што им омоryfiава лако руковање. Са предње стране имају велико место
за постављање етикете. Кутије су сложиве, моry се слагати једна на друry. Отвор са
предње стране омоryfiава приступ садржају чак и када су сложене једна на друry.
Ширина/Дужина/ Висина: 16 ст х 21 ст х 13.5 ст, Боја: 30 ком плава, 30 ком сива

17. Кутије од полиетилена високе ryстине. Потребно је да су кутије веома издржљиве и
погодне за употребу у тешким и захтевним условима. Отпорне на киселине, машинска
уља, раствараче и детерџенте. Израђене од полиетинена велике ryстине, тако да моry
да трпе температуре од - 40°С до +80°С. Кутије за складиштење са рукохватима и
равним дном што им омоryfiава лако руковање. Са предње стране имају велико место
за постављање етикете. Кутије су сложиве, моry се слагати једна на друry. Отвор са
предње стране oмoryfiaвa приступ садржају чак и када су сложене једна на друry.
Ширина/Дужина/ Висина: 20 ст х 31 ст х 15 ст, Боја: 30 ком плава, 30 ком сива

Напомена:  За ставке од 1— 7 дат је цртеж у Прилоry 1
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1.3. РОК ИСПОРУКЕ

Изабрани Понуђач је обавезан да испоруку предметних добара изврши у року који не
може бити дужи од 40 (четрдесет) календарских дана од дана пријема Захтева за
испоруку добара.

Уколико ПонуFјач понуди дужи рок од захтеваног, или га уопште не понуди, Наручилац fie
његову понуду одбити као неприхватљиву.

1.4. МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Испорука се може вршити у периоду понедељак — петак 07-1 3 часова, уз претходну
најаву, минимум два дана пре испоруке, на следеfiи e-mai1: neboisa.vranic@eps.rs;

Изабрани Понуђач мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара испоручити
у магацин Наручиоца на адреси:
ЈП ЕПС
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, 31256 Перућац
У периоду понедељак-петак од 07 до 13 часова

Председник Комисије за ЈНГ/2100/0370/2018

(Милутин СимиТi, дипrј!ецц.-сертификовани службеник
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Основни подаци о Понуђачу:
Назив Понуђача:  
Адреса:  
Законски заступник:  
ПИБ: 
Матични број:  
Број рачуна:  
Банка:  
Број понуде Понуђача:  
Понуђач је обвезник ПДВ-а: ДА НЕ (заокружити)

У поступку Набавке број ЈНГ/2100/0370/2018 подносимо

П ОНУДУ
„Испуњење законских обавеза из области заштите и безбедности на раду, на основу

контролних провера и праfiења закона, на нивоу Огранка ДЛХЕ"

Р.
бр Врста услуге Јед.

мере
Коли
чина

Јед.
цена
~ДВ
дин.

укупна
цена без

ПДВ
дин.

Изно
с

ПДВ-
а

Укупна
цена са

ПДВ
дин.

(1) (2) (3) (4) (5) (б) (7) (8)
Полични регал за складишта,
чврст систем полица са готовим
оковима без матица и вијака,
носивости од 170кг/полици.
Конструкција регала, као и
полице морају бити од
поцинкованог челика. Висина -
1972мм,
Дубина - 510мм,
дужина 5948мм,
број полица б,
моryТiност подешавања
хоризонталних носача на кораку
од ЗЗмм. Антикорозивна
заштита полица светло
цинковање по поступку
SENDZIMIR.
Потребно је доставити:

1. Атест домаfiе овлашfiене
институције о носивости
полица.

2. Важеfiи сертификат 1S0
9001 понуђача.

ком 1

2
Полични регал за складишта,
чврст систем полица са готовим
оковима без матица и вијака,
носивости од 170кг/полици.

ком 2

б



Конструкција регала, као и
полице морају бити од
поцинкованог челика. Висина-
1972мм,
дубина-2х510мм,
дужина 3986мм;
број полица 6,
моryfiност подешавања
хоризонталних носача на кораку
од ЗЗмм. Антикорозивна
заштита полица светло
цинковање по поступку
SENDZIMIR.
Потребно је доставити:

1. Атест домаће овлашfiене
институције о носивости
полица.

2. Важећи сертификат 1S0
9001 понуђача.

3_

Полични регал за складишта,
чврст систем полица са готовим
оковима без матица и вијака,
носивости од 170кг/полици.
Конструкција регала, као и
полице морају бити од
поцинкованог челика. Висина-
1972мм,
дубина-2х510мм,
дужина 2780мм,
број полица 6,
моryћност подешавања
хоризонталних носача на кораку
од ЗЗмм. Антикорозивна
заштита полица светло
цинковање по поступку
SENDZIMIR.
Потребно је доставити:

1. Атест домаfiе
овлашfiене институције
о носивости полица.

2. Важеfiи сертификат 1S0
9001 понуТјача.

ком 1

4,

Полични регал за складишта,
чврст систем полица са готовим
оковима без матица и вијака,
носивости од 170кг/полици.
Конструкција регала, као и
полице морају бити од
поцинкованог челика. Висина-
1972мм,
дубина-510мм,
дужина 2780мм,
број полица 6,

ком 1
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моryFiност подешавања
хоризонталних носача на кораку
од ЗЗмм. Антикорозивна
заштита полица светло
цинковање по поступку
SENDZIMIR.
Потребно је доставити:

1. Атест домаfiе овлашfiене
институције о носивости
полица.

2. Важеfiи сертификат 1S0
9001 понуfјача.

5,

Полични регал за складишта,
чврст систем полица са готовим
оковима без матица и вијака,
носивости од 170кг/полици.
Конструкција регала, као и
полице морају бити од
поцинкованог челика. Висина-
1972мм,
дубина-510мм,
дужина-2б30мм,
број полица б,
моryhност подешавања
хоризонталних носача на кораку
од ЗЗмм. Антикорозивна
заштита полица светло
цинковање по поступку
SENDZIMIR.
Потребно је доставити:

1. Атест домаfiе овлашflене
институције о носивости
полица.

2. Важеfiи сертификат 1S0
9001 понуђача.

ком 1

6,

Полични регал за складишта,
чврст систем полица са готовим
оковима без матица и вијака,
носивости од 170кг/полици.
Конструкција регала, као и
полице морају бити од
поцинкованог челика. Висина-
1972мм,
дубина-510мм,
дужина-1274мм,
број полица б,
моryhност подешавања
хоризонталних носача на кораку
од ЗЗмм. Антикорозивна
заштита полица светло
цинковање по поступку
SENDZIMIR.
Потребно је доставити:

ком 2

8



1. Атест домаће овлашfiене
институције о носивости
полица.

2. Важећи сертификат 1S0
9001 понуђача.

7,

Полични регал за складишта,
чврст систем полица са готовим
оковима без матица и вијака,
носивости од 170кг/полици.
Конструкција регала, као и
полице морају бити од
поцинкованог челика. Висина-
1972мм,
дубина-510мм,
дужина -1124мм,
број полица б,
моryhност подешавања
хоризонталних носача на кораку
од ЗЗмм. Антикорозивна
заштита полица светло
цинковање по поступку
SENDZIMIR.
Потребно је доставити:

1. Атест домаfiе овлашТiене
институције о носивости
полица.

2. Важеfiи сертификат 1S0
9001 понуђача.

ком 1

8,

Плитке заштитне ципеле са
горњиштем од комбинације
водоодбојне нубок коже и
паропропусног текстила, имају
алуминијумску заштитну капу и
неметални АПТ Плате заштитни
лист. Паропропусна,
антибактеријска постава је
отпорна на абразију и брзо упија
и ocno6ai7a влаry. Ципеле имају
меку и удобну антистатик,
анатомски обликовану и
перфорирану табаницу од
парфимисаног полиуретана, која
омоryТiава апсорпцију енергије
захваљујуFiи облику и чији
површински део одржава сувоfiу
стопала. Антистатик,
противклизни ђон произведен је
од комбинације полиуретана и
ТПУ, отпоран је на уља и нафту
и има апсорбер енергије у
области пете.
EN 1S0 20345
Боја: Црна

ком 7
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Технологија:
Алуминијумска заштитна капа
отпорна на удар од 200 Ј
- Немагнетна (100% без
металних делова)
- 40% је лакша у односу на
челичну капу
У складу са ЕН 12568
Бројеви ципела:37;41;43к4;45
са мoryflнowfiy замене бројева

9_

Зимска јакна произведена од
100% полиестера (220 г/м2) са
слојем ПВЦ микрофибера,
постава 100°/о полиестер,
капуљача се може скинути,
практични џепови (поседује и
унутрашњи цеп за мобилни
телефон), обим манжетни
подесив помоfiу чичак траке,
копчање зипом је заштиfiено
преклопом са дрикерима
Боја: Црна
Бројеви јакне:2хХL;2хХХL са
могуТiношfiу замене бројева

ком 4

10
.

Женски термоизоловани прслук
са два лица. Водоотпорни
спољашњи слој је од 1 ОО%
најлона, унутрашњи слој је
мекани 100% полиестерски
флис, крој је са високом крагном
и дужим леђним делом, копчање
је зипом. Прслук има практичне
џепове са оба лица, доступан је
у неколико комбинација боја,
погодан за употребу у великом
броју делатности као и у
слободно време.

Боја: Црвено — тегет

Бројеви прслука:1 ХМ;1 xL са
могућношfiу замене бројева

ком 2

11
.

Заштитне рукавице од
природног латекса, са слојем
неопрена. Веома мекане
изнутра, имају рељефну
површину на длану и прстима,
која пружа одлична
противклизна својства и
изврстан oce%aj при раду.
Одлично пријањају уз руку. Mory
се користити у хемијској

ком 32
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индустрији (добро pearyjy на
контакт и са киселинама и са
базама) за рад са фарбама, у
машинској и аутомобилској
индустрији, у домаfiимству, и сл.

ЕН 388 2110
ЕН 374 АКЛ

1
2

"

Рукавице произведене од
говеђе коже светле боје;
обострано, са текстилном
поставом на длану. Топле су, и
пружају добру заштиту у
хладнијим и ветровитим
условима. Користе се у
граi7евинарству, индустрији,
пољопривреди, на радним
местима где је потребна
заштита комплетне шаке.

ЕН 388 2121

ком 30

13
.

Заштитна маска
Технологија:
ТУПХООНT°° вентил
Јединствени систем преливних
вентила ТУПХООНT°° маске
развијен је да би се редуковала
повишена температура унутар
маске и да би се побољшало
избацивање ЦО2 и влаге. Овај
систем омоryfiава изузетно
низак отпор при дисању и
вишеструко повећану удобност
корисника чак и приликом дужих
периода употребе маске. У
зависности од потребног
степена заштите, маске су
доступне у свим нивоима
(ФФП1, ФФП2 и ФФПЗ) и у
складу су са стандардом ЕН
149.
3600 пенасти слој на
унутрашњем делу маске дуж
ивица омоryfiава савршено
пријањање и спречава
замагљивање.
Интегрисани адаптер за
нос лако се обликује и
прилагођава облику лица сваког
индивидуалног корисника чиме
се постиже савршено налегање.
Трака за подешавање
обима не садржи латекс и

ком 20
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омогуfiава сиryрно и удобно
подешавање према
индивидуалним мерама сваког
корисника.
Јединствени
ТУПХООНT°° силиконски
вентил кориснику пружа
непревазиТјено низак отпор при
дисању, отпоран је на утицај
влаге тако да се може користити
и у дужим временским
периодима као и при раду у
хладним условима.

14

"

Кутије од полиетилена високе
ryстине. Потребно је да су кутије
веома издржљиве и погодне за
употребу у тешким и захтевним
условима. Отпорне на киселине,
машинска yrba, раствараче и
детерџенте. Израђене од
полиетинена велике ryстине,
тако да моry да трпе
температуре од - 40°С до +80°С.
Кутије за складиштење са
рукохватима и равним дном што
им oмoryfiaвa лако руковање. Са
предње стране имају велико
место за постављање етикете.
Кутије су сложиве, моry се
слагати једна на другу. Отвор са
предње стране омоryfiава
приступ садржају чак и када су
сложене једна на друry.
Спецификација производа
Ширина/Дужина/ Висина
12 см х 10 см х 6,5 см

Боја: 20 ком плава
20 ком сива

ком 40

15
•

Кутије од полиетилена високе
ryстине. Потребно је да су кутије
веома издржљиве и погодне за
употребу у тешким и захтевним
условима. Отпорне на киселине,
машинска уља, раствараче и
детерџенте. Израђене од
полиетинена велике густине,
тако да моry да трпе
температуре од - 40°С до +80°С.

ком 50
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КУтије за складиштење ' са
рукохватима и равним дном што
им oмoryFiaвa лако руковање. Са
предње стране имајУ велико
место за постављање етикете.
КУтије сУ сложиве, моry се
слагати једна на другу. Отвор са
предње стране омоryћава
приступ садржајУ чак и када сУ
сложене једна на другу.
Ширина/ДУжина/ Висина
12 ст х 17 ст х 8,5 ст

Боја: 25 ком плава
25 ком сива

КУтије од полиетилена високе
ryстине. Потребно је да сУ кутије
веома издржљиве и погодне за
УпотребУ У тешким и захтевним
Условима. Отпорне на киселине,
машинска Уља, раствараче и
детерџенте. Израђене ' од
полиетинена велике ryстине,
тако да . моry да трпе
температуре од - 40°С до +80°С.
КУтије за складиштење са
рукохватима и равним дном што
им омоryfiава лако руковање. Са

16 предње стране имајУ велико ком 60
• место за постављање етикете.

КУтије сУ сложиве, моry се
слагати једна на другу. Отвор са
предње стране омоryfiава
приступ садржајУ чак и када сУ
сложене једна на другу.
Ширина/ДУжина/ Висина
16 ст х 21 ст х 13.5.ст

Боја: 30 ком плава
30 ком сива

17

КУтије од полиетилена високе
ryстине. Потребно је да сУ кутије
веома издржљиве и погодне за ком 60 350,00 21.000.0

' Упот ебУ У , тешким и захтевнимр 0
Условима. Отпорне на киселине,
машинска Уља, раствараче и

13



детерџенте. Израђене од
полиетинена велике ryстине,
тако да могу да трпе
температуре од - 40°С до +80°С.
Кутије за складиштење са
рукохватима и равним дном што
им oмoryfiaвa лако руковање. Са
предње стране имају велико
место за постављање етикете.
Кутије су сложиве, моry се
слагати једна на другу. Отвор са
предње стране омоryТiава
присryп садржају чак и када су
сложене једна на друry.

Ширина/Дужина/ Висина

20 ст х 31 ст х 15 ст

Боја: 30 ком плава

30 ком сива

УКУПНА вРЕДНОСт БЕЗ ПДв-а (РСД):
износ пдв-а (РСД)
vкvпнд вРЕдност понvдЕ сд пдв-ом (РСД)

вредност понуде је фиксна и не може се мењати у току реализације услуге.

Рок важења понуде:  календарских дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана).
Рок испоруке: Изабрани Понуђач је обавезан да испоруку предметних добара изврши у року који
не може бити дужи од 40 (четрдесет) календарских дана од дана ступања Уговора на снагу и
пријема Захтева за испоруку добара. Уколико ПонуТјач понуди дужи рок од захтеваног, или га

валута и начин плаТiања: У динарима, вирмански. Крајњи рок за nnafiaњe је 45 календарских
дана од дана испостављања рачуна за реализовану услугу.
Место реализације услуге: Испорука се може вршити у периоду понедељак — петак 07-13
часова, уз претходну најаву, минимум два дана пре испоруке, на следеfiи e-mai1:
nebojsa.vranic(Шерs. rs;
Изабрани ПонуFјач мора, о свом трошку, комплетан обим предметмих добара испоручити у
магацин наручиоца на адреси:
ЈП ЕПС
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, 31256 Перуfiац
У периоду понедељак-петак од 07 до 13 часова

Место и датум: ПонуТјач:

МП
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