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ПРЕДМЕТ: Измене и допуне конкурсне документације број 8 у вези Јавне набавке у
отвореном поступку по партијама број 59/2019
На страни 10/137 конкурсне документације у делу који гласи:
САКО
- Материјал у тамно тегет боји.
- Сировински састав: 84%+5% вуна, 12%+5% полиестер, еластан 4%+5%.
- Површинска маса: 233м2 +5%.
- Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
- Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
основа- потка оцена мин 4.
Преплетај: „SERGE 2/1“.
Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex ±2%, потке (са еластанон) 14х2tex ±2%.
- Конструкција:благо струкиран,заобљених предњих доњих ивица,једноредно
копчање, са леве стране 3 рупице ширине 2,5цм,са десне стране 3 дугмета ширине
2цм.
Ревер класичан-отворен
Рукав углављен из два дела, који у доњем делу има украсни преклопљени отвор са 4 неотворене рупице и 4
дугмета тамно тегет боје ширине 1,5цм која се неоткопчавају,
Урезани горњи џеп са лајсном (лева страна) ширине 11,5цм,
У доњем делу предњица по један урезани џеп са патном ширине 16цм,
Леђа су из два дела са два отвора дужине 21цм
На постави у висини груди са обе предње стране урезан паспулирани џеп. Постава сакоа: Сировински састав
вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%, боја тегет.
На сакоу се ушивају три етикете: једна етикета произвођача се ушива испод левог унутрашњег џепа, друга етикета
са сировинским саставом материјала, упутством за одржавање која се пришива за леви шав са стране удаљен 10цм
од дна сакоа, као и етикета величинског броја.
Услови паковања: појединачно паковање.
ПАНТАЛОНЕ
- Материјал у тамно тегет боји.
- Сировински састав: 84%+5% вуна, 12%+5% полиестер, еластан 4%+5%.
- Површинска маса: 233гр/м2 +5%.
- Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
- Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
основа- потка оцена мин 4.
Преплетај: „SERGE 2/1“.
Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex ±2%, потке (са еластанон) 14х2tex ±2%.
Панталоне су равног кроја, ширина ногавице 22-24цм остале мере по стандарду
величина, два коса џепа и џеп са паспулима позади, испред једна фалта, појас
ширине 3,5цм, 8 гајки на појасу.
Постава панталона: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%, боја тегет. Постава за
панталоне покрива само предњицу од струка до колена.
На панталонама се ушивају три етикете:етикета произвођача се ушива испод појаса са задње стране панталона,
етикета са сировинским саставом материјала и упутство за одржавање и етикета величинског броја се пришива
испод појаса са леве стране панталона.
Услови паковања: појединачно паковање.

мења се и дат је у прилогу:
1

На страни 12/137 конкурсне документације у делу који гласи:
-

-

-

Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex ±2%, потке (са еластанон) 14х2tex
±2%.
Сако-блејзер је струкиран, копчање на два тамно тегет боје дугмета, дужине до бокова
са заобљеном предњицом. Два џепа са паспулима.
Постава сакоа- блејзера: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса
85гр/м2+5%, боја тегет.
Панталоне су струкиране са регулатором ширине у појасу. Ногавице су сужене према
дужини панталона тако да дају визуелно лепу линију модела.
Постава панталона: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%,
боја тегет. Постава за панталоне покрива само предњицу од струка до колена.
На сакоу се ушивају три етикете: једна етикета произвођача се ушива испод левог
унутрашњег џепа, друга етикета са сировинским саставом материјала, упутством за
одржавање која се пришива за леви шав са стране удаљен 10цм од дна сакоа, као и
етикета величинског броја.
На панталонама се ушивају три етикете:етикета произвођача се ушива испод појаса са
задње стране панталона, етикета са сировинским саставом материјала и упутство за
одржавање и етикета величинског броја се пришива испод појаса са леве стране
панталона.
Услови паковања: појединачно паковање.

мења се и дат је у прилогу:

На страни 13/137 конкурсне документације у делу који гласи:

-

-

-

-

САКО
Материјал у тамно тегет боји.
Сировински састав: 84%+5% вуна, 12%+5% полиестер, еластан 4%+5%.
Површинска маса: 185гр/м2 +5%.
Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
основа- потка оцена мин 4.
Преплетај: „SERGE 2/1“.
Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex ±2%, потке (са еластанон) 14х2tex
±2%.
Конструкција: Класичан крој,заобљених предњих доњих ивица,једноредно
копчање,са леве стране 3 рупице ширине 2,5цм, са десне стране 3 дугмета ширине
2цм.
Ревер класичан-отворен
Рукав углављен из два дела, који у доњем делу има украсни преклопљени отвор са 4
неотворене рупице и 4 дугмета тамно тегет боје ширине 1,5цм која се неоткопчавају,
Урезани горњи џеп са лајсном (лева страна) ширине 11,5цм,
У доњем делу предњица по један урезани џеп са патном ширине 16цм,
Леђа су из два дела са два отвора дужине 21цм
На постави у висини груди са обе предње стране урезан паспулирани џеп. Постава
сакоа: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%, боја тегет.
На сакоу се ушивају три етикете: једна етикета произвођача се ушива испод левог
унутрашњег џепа, друга етикета са сировинским саставом материјала, упутством за
одржавање која се пришива за леви шав са стране удаљен 10цм од дна сакоа, као и
етикета величинског броја.
Услови паковања: појединачно паковање.

мења се и дат је у прилогу:

На страни 14/137 конкурсне документације у делу који гласи:
основа- потка оцена мин 4.
- Преплетај: „SERGE 2/1“.
- Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex ±2%, потке (са еластанон) 14х2tex
±2%.
- Панталоне су равног кроја, ширина ногавице 22-24цм остале мере по стандарду
величина, два коса џепа и џеп са паспулима позади, испред једна фалта, појас
ширине 3,5цм, 8 гајки на појасу.
- Постава панталона: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%,
боја тегет. Постава за панталона покрива само предњицу од струка до колена.
- На панталонама се ушивају три етикете:етикета произвођача се ушива испод појаса са
задње стране панталона, етикета са сировинским саставом материјала и упутство за
одржавање и етикета величинског броја се пришива испод појаса са леве стране
панталона.
- Услови паковања: појединачно паковање.

мења се и дат је у прилогу:

На страни 15/137 конкурсне документације у делу који гласи:
САКО – БЛЕЈЗЕР И ПАНТАЛОНЕ
- Материјал у тамно тегет боји.
- Сировински састав: 84%+5% вуна, 12%+5% полиестер, еластан 4%+5%.
- Површинска маса: 185гр/м2 +5%.
- Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
- Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
основа- потка оцена мин 4.
- Преплетај: „SERGE 2/1“.
- Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex ±2%, потке (са еластанон) 14х2tex
±2%.
- Сако-блејзер је струкиран, копчање на два дугмета тамно тегет боје, дужине до бокова
са заобљеном предњицом. Два џепа са паспулима.
- Постава сакоа- блејзера: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса
85гр/м2+5%, боја тегет.
- Панталоне су струкиране са регулатором ширине у појасу. Ногавице су сужене према
дужини панталона тако да дају визуелно лепу линију модела.
- Постава панталона: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%,
боја тегет. Постава за панталоне покрива само предњицу од струка до колена.
- На сакоу се ушивају три етикете: једна етикета произвођача се ушива испод левог
унутрашњег џепа, друга етикета са сировинским саставом материјала, упутством за
одржавање која се пришива за леви шав са стране удаљен 10цм од дна сакоа, као и
етикета величинског броја.
- На панталонама се ушивају три етикете:етикета произвођача се ушива испод појаса са
задње стране панталона, етикета са сировинским саставом материјала и упутство за
одржавање и етикета величинског броја се пришива испод појаса са леве стране
панталона.
- Услови паковања: појединачно паковање.

мења се и дат је у прилогу:

На страни 16/137 конкурсне документације у делу који гласи:
2.1 КОШУЉА ДУГ РУКАВ МУШКА

-

-

-

Боја материјала светло плава.
Сировински састав 80%+5% памук, полиестер 20%+5%.
Површинска маса: 110гр/м2 +3%.
Густина: основа 45 жице/цм ±2% и потка: 34 жице/цм ±2%.
Нумерација: основе 65,4/1 ±2% и потке: 65,5/1 ±2%.
Јачина основе min (daN/5cm) 48,5 ±5% и потке min (daN/5cm) 39,1 ±5%.
Минимална вредност углова гужвања: основа 5' 93°; 60' 106°; и потка: 5' 100°; 60'
114°;
Конструкција: класичан крој.
Крагна са дугмадима, сечена, светло плава боје, дугмад светло плава боје. Основа
крагне је светло плава боје: ш-6,5цм+ светло плава паспул: ширине 1цм. Укупна
ширина 7,5цм.
Манжетна на рукаву равна, сечена у светло плавој боји. Спољашња страна: цела
манжетна светло плаве боје: ширине 8цм. Унутрашња страна: цела манжетна светло
плаве боје ширине 8цм, 2 водоравне рупице ширине 1,5цм. Лајсна на разрезима
светло плаве боје са 1 усправном рупицом ширине 1,5цм. Укупно по 3 светло плава
дугмета пречника 1цм.
Џеп на кошуљи укупне ширине 13цм.

мења се и дат је у прилогу:

На страни 17/137 конкурсне документације у делу који гласи:
2.2 КОШУЉА ДУГ РУКАВ ЖЕНСКА

-

-

-

Боја материјала светло плава.
Сировински састав 80% памук+5%, полиестер 20%+5%.
Површинска маса: 110гр/м2 +3%.
Густина: основа 45 жице/цм ±2% и потка: 34 жице/цм ±2%.
Нумерација: основе 65,4/1 ±2% и потке: 65,5/1 ±2%.
Јачина основе min (daN/5cm) 48,5 ±5% и потке min (daN/5cm) 39,1 ±5%.
Минимална вредност углова гужвања: основа 5' 93°; 60' 106°; и потка: 5' 100°; 60'
114°;
Конструкција класичан крој.
Крагна сечена у светло плавој боји.
Унутрашња страна: светло плаве боје, ширине 3,5цм, унутрашњи штеп у светло
плавој боји, горњи светло плаве боје ширине 4,5цм. Спољна страна цела светло плаве
боје. Кошуља дуг рукав женска је у целости светло плаве боје.
Лајсна: лева светло плаве боје ширине 3цм, паспул између лајсне и предњице светло
плаве боје ширине 0,5цм, 5 светло плавих дугмади ширине 1цм.
Десна светло плаве боје ширине 3цм, паспул између лајсне и предњицесветло плаве
боје ширине 0,5цм, 5 светло плавих попречних рупица ш-1,5цм.
Манжетна на рукаву равна светло плаве боје:
Спољашња страна светло плаве боје ширине 6цм
Унутрaшања страна светло плаве боје ширине 6цм

мења се и дат је у прилогу:

На страни 18/137 конкурсне документације у делу који гласи:
2.3 КОШУЉА КРАТАК РУКАВ МУШКА

-

Боја материјала светло плава.
Сировински састав 80%+5% памук, полиестер 20%+5%.
Површинска маса: 110гр/м2 +3%.
Густина: основа 45 жице/цм ±2% и потка: 34 жице/цм ±2%.
Нумерација: основе 65,4/1 ±2% и потке: 65,5/1 ±2%.
Јачина основе min (daN/5cm) 48,5 ±5% и потке min (daN/5cm) 39,1 ±5%.
Минимална вредност углова гужвања: основа 5' 93°; 60' 106°; и потка: 5' 100°; 60'
114°;
Конструкција: класичан крој
Крагна са дугмадима , укупна ширина 7,5цм.
Рукав кратак са светло плавом еполетом на средини поруба ширине 2,5цм.
Еполета има светло плаву рупицу ширине 1,5цм и светло плаво дугме ширине 1цм.
Џеп на кошуљи укупне ширине 13цм.
Лајсна: лева са 7 до 9 усправних рупица ширине1,5цм, десна са 7 до 9 светло плавих
дугмади ширине 1цм. (у зависности од величине кошуље)
Рупице на кошуљи су у светло плавој боји.
На кошуљи се ушивају две етикете:етикета произвођача са величином која се ушива
на леђни део вратног изреза.

мења се и дат је у прилогу:

На страни 19/137 конкурсне документације у делу који гласи:
2.4 КОШУЉА КРАТАК РУКАВ ЖЕНСКА

-

-

Боја материјала светло плава.
Сировински састав 80% памук+5%, полиестер 20%+5%.
Површинска маса: 110гр/м2 +3%.
Густина: основа 45 жице/цм ±2% и потка: 34 жице/цм ±2%.
Нумерација: основе 65,4/1 ±2% и потке: 65,5/1 ±2%.
Јачина основе min (daN/5cm) 48,5 ±5% и потке min (daN/5cm) 39,1 ±5%.
Минимална вредност углова гужвања: основа 5' 93°; 60' 106°; и потка: 5' 100°; 60'
114°;
Конструкција класичан крој.
Крагна сечена у светло плавој боји. Унутрашња страна у светло плавој боји (доњи и
горњи део) ширине 8цм. Спољашња страна цела у светло плавој боји.
Лајсна: лева светло плаве боје ш-3цм, паспул између лајсне и предњицесветло плаве
боје ширине 0,3цм, 5 светло плавих дугмади ширине 1цм. Десна светло плаве боје
ширине 3цм, паспул између лајсне и предњице светло плаве боје ширине 0,3цм, 5
светло плавих попречних рупица ширине 1,5цм.
Манжетна на кошуљи са кратким рукавом ширине 3 цм усветло плавој боји .

мења се и дат је у прилогу:

На страни 89/137 конкурсне документације у делу који гласи:
- Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
- Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
основа- потка оцена мин 4.
- Преплетај: „SERGE 2/1“.
- Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex ±2%, потке (са еластанон) 14х2tex
±2%.
- Конструкција:благо струкиран,заобљених предњих доњих ивица,једноредно
копчање, са леве стране 3 рупице ширине 2,5цм,са десне стране 3 дугмета ширине
2цм.
- Ревер класичан-отворен
- Рукав углављен из два дела, који у доњем делу има украсни преклопљени отвор са 4
неотворене рупице и 4 дугмета тамно тегет боје ширине 1,5цм која се неоткопчавају,
- Урезани горњи џеп са лајсном (лева страна) ширине 11,5цм,
- У доњем делу предњица по један урезани џеп са патном ширине 16цм,
- Леђа су из два дела са два отвора дужине 21цм
- На постави у висини груди са обе предње стране урезан паспулирани џеп. Постава
сакоа: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%, боја тегет.
- На сакоу се ушивају три етикете: једна етикета произвођача се ушива испод левог
унутрашњег џепа, друга етикета са сировинским саставом материјала, упутством за
одржавање која се пришива за леви шав са стране удаљен 10цм од дна сакоа, као и
етикета величинског броја.
- Услови паковања: појединачно паковање.
ПАНТАЛОНЕ
- Материјал у тамно тегет боји.
- Сировински састав: 84%+5% вуна, 12%+5% полиестер, еластан 4%+5%.
- Површинска маса: 233гр/м2 +5%.
- Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
- Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
основа- потка оцена мин 4.
- Преплетај: „SERGE 2/1“.
- Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex ±2%, потке (са еластанон) 14х2tex
±2%.
- Панталоне су равног кроја, ширина ногавице 22-24цм остале мере по стандарду
величина, два коса џепа и џеп са паспулима позади, испред једна фалта, појас
ширине 3,5цм, 8 гајки на појасу.
- Постава панталона: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%,
боја тегет. Постава за панталоне покрива само предњицу од струка до колена.
- На панталонама се ушивају три етикете:етикета произвођача се ушива испод појаса са
задње стране панталона, етикета са сировинским саставом материјала и упутство за
одржавање и етикета величинског броја се пришива испод појаса са леве стране
панталона.
- Услови паковања: појединачно паковање.

мења се и дат је у прилогу:

На страни 90/137 конкурсне документације у делу који гласи:

-

-

САКО- БЛЕЈЗЕР И ПАНТАЛОНЕ
Материјал у тамно тегет боји.
Сировински састав: 84%+5% вуна, 12%+5% полиестер, еластан 4%+5%.
Површинска маса: 233гр/м2 +5%.
Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
основа- потка оцена мин 4.
Преплетај: „SERGE 2/1“.
Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex ±2%, потке (са еластанон) 14х2tex
±2%.
Сако-блејзер је струкиран, копчање на два тамно тегет боје дугмета, дужине до бокова
са заобљеном предњицом. Два џепа са паспулима.

мења се и дат је у прилогу:

На страни 92/137 конкурсне документације у делу који гласи:

-

-

-

-

САКО
Материјал у тамно тегет боји.
Сировински састав: 84%+5% вуна, 12%+5% полиестер, еластан 4%+5%.
Површинска маса: 185гр/м2 +5%.
Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
основа- потка оцена мин 4.
Преплетај: „SERGE 2/1“.
Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex ±2%, потке (са еластанон) 14х2tex
±2%.
Конструкција: Класичан крој,заобљених предњих доњих ивица,једноредно
копчање,са леве стране 3 рупице ширине 2,5цм, са десне стране 3 дугмета ширине
2цм.
Ревер класичан-отворен
Рукав углављен из два дела, који у доњем делу има украсни преклопљени отвор са 4
неотворене рупице и 4 дугмета тамно тегет боје ширине 1,5цм која се неоткопчавају,
Урезани горњи џеп са лајсном (лева страна) ширине 11,5цм,
У доњем делу предњица по један урезани џеп са патном ширине 16цм,
Леђа су из два дела са два отвора дужине 21цм
На постави у висини груди са обе предње стране урезан паспулирани џеп. Постава
сакоа: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%, боја тегет.
На сакоу се ушивају три етикете: једна етикета произвођача се ушива испод левог
унутрашњег џепа, друга етикета са сировинским саставом материјала, упутством за
одржавање која се пришива за леви шав са стране удаљен 10цм од дна сакоа, као и
етикета величинског броја.
Услови паковања: појединачно паковање.

мења се и дат је у прилогу:

На страни 93/137 конкурсне документације у делу који гласи:
основа- потка оцена мин 4.
- Преплетај: „SERGE 2/1“.
- Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex ±2%, потке (са еластанон) 14х2tex
±2%.
- Панталоне су равног кроја, ширина ногавице 22-24цм остале мере по стандарду
величина, два коса џепа и џеп са паспулима позади, испред једна фалта, појас
ширине 3,5цм, 8 гајки на појасу.
- Постава панталона: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%,
боја тегет. Постава за панталона покрива само предњицу од струка до колена.
- На панталонама се ушивају три етикете:етикета произвођача се ушива испод појаса са
задње стране панталона, етикета са сировинским саставом материјала и упутство за
одржавање и етикета величинског броја се пришива испод појаса са леве стране
панталона.
- Услови паковања: појединачно паковање.

мења се и дат је у прилогу:

На страни 94/137 конкурсне документације у делу који гласи:
САКО – БЛЕЈЗЕР И ПАНТАЛОНЕ
- Материјал у тамно тегет боји.
- Сировински састав: 84%+5% вуна, 12%+5% полиестер, еластан 4%+5%.
- Површинска маса: 185гр/м2 +5%.
- Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
- Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
основа- потка оцена мин 4.
- Преплетај: „SERGE 2/1“.
- Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex ±2%, потке (са еластанон) 14х2tex
±2%.
- Сако-блејзер је струкиран, копчање на два дугмета тамно тегет боје, дужине до бокова
са заобљеном предњицом. Два џепа са паспулима.
- Постава сакоа- блејзера: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса
85гр/м2+5%, боја тегет.
- Панталоне су струкиране са регулатором ширине у појасу. Ногавице су сужене према
дужини панталона тако да дају визуелно лепу линију модела.
- Постава панталона: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%,
боја тегет. Постава за панталоне покрива само предњицу од струка до колена.
- На сакоу се ушивају три етикете: једна етикета произвођача се ушива испод левог
унутрашњег џепа, друга етикета са сировинским саставом материјала, упутством за
одржавање која се пришива за леви шав са стране удаљен 10цм од дна сакоа, као и
етикета величинског броја.
- На панталонама се ушивају три етикете:етикета произвођача се ушива испод појаса са
задње стране панталона, етикета са сировинским саставом материјала и упутство за
одржавање и етикета величинског броја се пришива испод појаса са леве стране
панталона.
- Услови паковања: појединачно паковање.

мења се и дат је у прилогу:

На страни 102/137 конкурсне документације у делу који гласи:
2.1 КОШУЉА ДУГ РУКАВ МУШКА

-

-

-

Боја материјала светло плава.
Сировински састав 80%+5% памук, полиестер 20%+5%.
Површинска маса: 110гр/м2 +3%.
Густина: основа 45 жице/цм ±2% и потка: 34 жице/цм ±2%.
Нумерација: основе 65,4/1 ±2% и потке: 65,5/1 ±2%.
Јачина основе min (daN/5cm) 48,5 ±5% и потке min (daN/5cm) 39,1 ±5%.
Минимална вредност углова гужвања: основа 5' 93°; 60' 106°; и потка: 5' 100°; 60'
114°;
Конструкција: класичан крој.
Крагна са дугмадима, сечена, светло плава боје, дугмад светло плава боје. Основа
крагне је светло плава боје: ш-6,5цм+ светло плава паспул: ширине 1цм. Укупна
ширина 7,5цм.
Манжетна на рукаву равна, сечена у светло плавој боји. Спољашња страна: цела
манжетна светло плаве боје: ширине 8цм. Унутрашња страна: цела манжетна светло
плаве боје ширине 8цм, 2 водоравне рупице ширине 1,5цм. Лајсна на разрезима
светло плаве боје са 1 усправном рупицом ширине 1,5цм. Укупно по 3 светло плава
дугмета пречника 1цм.
Џеп на кошуљи укупне ширине 13цм.
Лајсна: лева са 7 усправних рупица ширине 1,5цм светло плаве боје, десна светло
плаве боје са 7 светло плавих дугмади ширине 1цм.
Рупице на кошуљи су у светло плавој боји.

мења се и дат је у прилогу:

На страни 103/137 конкурсне документације у делу који гласи:
2.2 КОШУЉА ДУГ РУКАВ ЖЕНСКА

-

-

-

Боја материјала светло плава.
Сировински састав 80% памук+5%, полиестер 20%+5%.
Површинска маса: 110гр/м2 +3%.
Густина: основа 45 жице/цм ±2% и потка: 34 жице/цм ±2%.
Нумерација: основе 65,4/1 ±2% и потке: 65,5/1 ±2%.
Јачина основе min (daN/5cm) 48,5 ±5% и потке min (daN/5cm) 39,1 ±5%.
Минимална вредност углова гужвања: основа 5' 93°; 60' 106°; и потка: 5' 100°; 60'
114°;
Конструкција класичан крој.
Крагна сечена у светло плавој боји.
Унутрашња страна: светло плаве боје, ширине 3,5цм, унутрашњи штеп у светло
плавој боји, горњи светло плаве боје ширине 4,5цм. Спољна страна цела светло плаве
боје. Кошуља дуг рукав женска је у целости светло плаве боје.
Лајсна: лева светло плаве боје ширине 3цм, паспул између лајсне и предњице светло
плаве боје ширине 0,5цм, 5 светло плавих дугмади ширине 1цм.
Десна светло плаве боје ширине 3цм, паспул између лајсне и предњицесветло плаве
боје ширине 0,5цм, 5 светло плавих попречних рупица ш-1,5цм.
Манжетна на рукаву равна светло плаве боје:
Спољашња страна светло плаве боје ширине 6цм
Унутрaшања страна светло плаве боје ширине 6цм
1 светло плаво дугме ширине 1цм
1светло плава попречна рупица ширине 1,5цм

мења се и дат је у прилогу:

На страни 104/137 конкурсне документације у делу који гласи:
2.4 КОШУЉА КРАТАК РУКАВ МУШКА

-

Боја материјала светло плава.
Сировински састав 80%+5% памук, полиестер 20%+5%.
Површинска маса: 110гр/м2 +3%.
Густина: основа 45 жице/цм ±2% и потка: 34 жице/цм ±2%.
Нумерација: основе 65,4/1 ±2% и потке: 65,5/1 ±2%.
Јачина основе min (daN/5cm) 48,5 ±5% и потке min (daN/5cm) 39,1 ±5%.
Минимална вредност углова гужвања: основа 5' 93°; 60' 106°; и потка: 5' 100°; 60'
114°;
Конструкција: класичан крој
Крагна са дугмадима , укупна ширина 7,5цм.
Рукав кратак са светло плавом еполетом на средини поруба ширине 2,5цм.
Еполета има светло плаву рупицу ширине 1,5цм и светло плаво дугме ширине 1цм.
Џеп на кошуљи укупне ширине 13цм.
Лајсна: лева са 7 до 9 усправних рупица ширине1,5цм, десна са 7 до 9 светло плавих
дугмади ширине 1цм. (у зависности од величине кошуље)
Рупице на кошуљи су у светло плавој боји.
На кошуљи се ушивају две етикете:етикета произвођача са величином која се ушива
на леђни део вратног изреза.

мења се и дат је у прилогу:

На страни 105/137 конкурсне документације у делу који гласи:
2.4 КОШУЉА КРАТАК РУКАВ ЖЕНСКА

-

-

Боја материјала светло плава.
Сировински састав 80% памук+5%, полиестер 20%+5%.
Површинска маса: 110гр/м2 +3%.
Густина: основа 45 жице/цм ±2% и потка: 34 жице/цм ±2%.
Нумерација: основе 65,4/1 ±2% и потке: 65,5/1 ±2%.
Јачина основе min (daN/5cm) 48,5 ±5% и потке min (daN/5cm) 39,1 ±5%.
Минимална вредност углова гужвања: основа 5' 93°; 60' 106°; и потка: 5' 100°; 60'
114°;
Конструкција класичан крој.
Крагна сечена у светло плавој боји. Унутрашња страна у светло плавој боји (доњи и
горњи део) ширине 8цм. Спољашња страна цела у светло плавој боји.
Лајсна: лева светло плаве боје ш-3цм, паспул између лајсне и предњицесветло плаве
боје ширине 0,3цм, 5 светло плавих дугмади ширине 1цм. Десна светло плаве боје
ширине 3цм, паспул између лајсне и предњице светло плаве боје ширине 0,3цм, 5
светло плавих попречних рупица ширине 1,5цм.
Манжетна на кошуљи са кратким рукавом ширине 3 цм усветло плавој боји.

мења се и дат је у прилогу:

САКО
- Материјал у тамно тегет боји.
- Сировински састав: 84%+5% вуна, 12%+5% полиестер, еластан 4%+5%.
- Површинска маса: 233м2 +5%.
- Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
- Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
основа- потка оцена мин 4.
- Преплетај: „SERGE 2/1“.
- Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex (±2tex), потке (са еластаном)
14х2tex (±2tex).
- Конструкција:благо струкиран,заобљених предњих доњих ивица,једноредно
копчање, са леве стране 3 рупице ширине 2,5цм,са десне стране 3 дугмета ширине
2цм.
- Ревер класичан-отворен
- Рукав углављен из два дела, који у доњем делу има украсни преклопљени отвор са 4
неотворене рупице и 4 дугмета тамно тегет боје ширине 1,5цм која се неоткопчавају,
- Урезани горњи џеп са лајсном (лева страна) ширине 11,5цм,
- У доњем делу предњица по један урезани џеп са патном ширине 16цм,
- Леђа су из два дела са два отвора дужине 21цм
- На постави у висини груди са обе предње стране урезан паспулирани џеп. Постава сакоа:
Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%, боја тегет.
- На сакоу се ушивају три етикете: једна етикета произвођача се ушива испод левог
унутрашњег џепа, друга етикета са сировинским саставом материјала, упутством за
одржавање која се пришива за леви шав са стране удаљен 10цм од дна сакоа, као и
етикета величинског броја.
- Услови паковања: појединачно паковање
-

-

-

ПАНТАЛОНЕ
Материјал у тамно тегет боји.
Сировински састав: 84%+5% вуна, 12%+5% полиестер, еластан 4%+5%.
Површинска маса: 233гр/м2 +5%.
Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
основа- потка оцена мин 4.
Преплетај: „SERGE 2/1“.
Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex (±2tex), потке (са еластаном)
14х2tex (±2tex).
Панталоне су равног кроја, ширина ногавице 22-24цм остале мере по стандарду
величина, два коса џепа и џеп са паспулима позади, испред једна фалта, појас
ширине 3,5цм, 8 гајки на појасу.
Постава панталона: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%, боја
тегет. Постава за панталоне покрива само предњицу од струка до колена.
На панталонама се ушивају три етикете:етикета произвођача се ушива испод појаса са
задње стране панталона, етикета са сировинским саставом материјала и упутство за
одржавање и етикета величинског броја се пришива испод појаса са леве стране
панталона.
Услови паковања: појединачно паковање.

Р.Б.

Предмет јавне набавке

1.1

Зимско службено одело мушко

Јединица
мере
ком.

Количина
899

Понуђач је у обавези да уз наведени артикал достави:
- Извештај о испитивању квалитета основног материјала за наведени артикал.
Страна 10

-

-

-

Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex (±2tex), потке (са еластаном)
14х2tex (±2tex).
Сако-блејзер је струкиран, копчање на два тамно тегет боје дугмета, дужине до бокова
са заобљеном предњицом. Два џепа са паспулима.
Постава сакоа- блејзера: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса
85гр/м2+5%, боја тегет.
Панталоне су струкиране са регулатором ширине у појасу. Ногавице су сужене према
дужини панталона тако да дају визуелно лепу линију модела.
Постава панталона: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%,
боја тегет. Постава за панталоне покрива само предњицу од струка до колена.
На сакоу се ушивају три етикете: једна етикета произвођача се ушива испод левог
унутрашњег џепа, друга етикета са сировинским саставом материјала, упутством за
одржавање која се пришива за леви шав са стране удаљен 10цм од дна сакоа, као и
етикета величинског броја.
На панталонама се ушивају три етикете:етикета произвођача се ушива испод појаса са
задње стране панталона, етикета са сировинским саставом материјала и упутство за
одржавање и етикета величинског броја се пришива испод појаса са леве стране
панталона.
Услови паковања: појединачно паковање.

Р.Б.

Предмет јавне набавке

1.2

Зимско службено одело женско

Јединица
мере
ком.

Количина
223

Понуђач је у обавези да уз наведени артикал достави:
- Извештај о испитивању квалитета основног материјала за наведени артикал.
- Упутство за употребу и одржавање на српском језику.
НАПОМЕНА:Артикл мора испуњавати прописане захтеве из Правилником о
службеним ознакама и службеном оделу у Акционарском друштву за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
број 4/2019-1568-362 од 03.07.2019. године, а који су наведени у техничкој
спецификацији.
1.3 ЛЕТЊЕ СЛУЖБЕНО ОДЕЛО МУШКО (сако и панталоне)
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-

-

-

-

-

САКО
Материјал у тамно тегет боји.
Сировински састав: 84%+5% вуна, 12%+5% полиестер, еластан 4%+5%.
Површинска маса: 185гр/м2 +5%.
Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
основа- потка оцена мин 4.
Преплетај: „SERGE 2/1“.
Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex (±2tex), потке (са еластаном)
14х2tex (±2tex).
Конструкција: Класичан крој,заобљених предњих доњих ивица,једноредно
копчање,са леве стране 3 рупице ширине 2,5цм, са десне стране 3 дугмета ширине
2цм.
Ревер класичан-отворен
Рукав углављен из два дела, који у доњем делу има украсни преклопљени отвор са 4
неотворене рупице и 4 дугмета тамно тегет боје ширине 1,5цм која се неоткопчавају,
Урезани горњи џеп са лајсном (лева страна) ширине 11,5цм,
У доњем делу предњица по један урезани џеп са патном ширине 16цм,
Леђа су из два дела са два отвора дужине 21цм
На постави у висини груди са обе предње стране урезан паспулирани џеп. Постава
сакоа: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%, боја тегет.
На сакоу се ушивају три етикете: једна етикета произвођача се ушива испод левог
унутрашњег џепа, друга етикета са сировинским саставом материјала, упутством за
одржавање која се пришива за леви шав са стране удаљен 10цм од дна сакоа, као и
етикета величинског броја.
Услови паковања: појединачно паковање.
ПАНТАЛОНЕ
Материјал у тамно тегет боји.
Сировински састав: 84%+5% вуна, 12%+5% полиестер, еластан 4%+5%.
Површинска маса: 185гр/м2 +5%.
Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
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основа- потка оцена мин 4.
- Преплетај: „SERGE 2/1“.
- Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex (±2tex), потке (са еластаном)
14х2tex (±2tex).
- Панталоне су равног кроја, ширина ногавице 22-24цм остале мере по стандарду
величина, два коса џепа и џеп са паспулима позади, испред једна фалта, појас
ширине 3,5цм, 8 гајки на појасу.
- Постава панталона: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%,
боја тегет. Постава за панталона покрива само предњицу од струка до колена.
- На панталонама се ушивају три етикете:етикета произвођача се ушива испод појаса са
задње стране панталона, етикета са сировинским саставом материјала и упутство за
одржавање и етикета величинског броја се пришива испод појаса са леве стране
панталона.
- Услови паковања: појединачно паковање.
Р.Б.
1.3

Предмет јавне набавке
Летње службено одело мушко

Јединица
мере
ком.

Количина
616

Понуђач је у обавези да уз наведени артикал достави:
- Извештај о испитивању квалитета основног материјала за наведени артикал.
- Упутство за употребу и одржавање на српском језику.
НАПОМЕНА: Артикл мора испуњавати прописане захтеве из Правилником о
службеним ознакама и службеном оделу у Акционарском друштву за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
број 4/2019-1568-362 од 03.07.2019. године, а који су наведени у техничкој
спецификацији.
1.4 ЛЕТЊЕ СЛУЖБЕНО ОДЕЛО ЖЕНСКО (сако - блејзер, панталоне)

Страна 14

САКО – БЛЕЈЗЕР И ПАНТАЛОНЕ
- Материјал у тамно тегет боји.
- Сировински састав: 84%+5% вуна, 12%+5% полиестер, еластан 4%+5%.
- Површинска маса: 185гр/м2 +5%.
- Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
- Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
основа- потка оцена мин 4.
- Преплетај: „SERGE 2/1“.
- Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex (±2tex), потке (са еластаном)
14х2tex (±2tex).
- Сако-блејзер је струкиран, копчање на два дугмета тамно тегет боје, дужине до бокова
са заобљеном предњицом. Два џепа са паспулима.
- Постава сакоа- блејзера: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса
85гр/м2+5%, боја тегет.
- Панталоне су струкиране са регулатором ширине у појасу. Ногавице су сужене према
дужини панталона тако да дају визуелно лепу линију модела.
- Постава панталона: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%,
боја тегет. Постава за панталоне покрива само предњицу од струка до колена.
- На сакоу се ушивају три етикете: једна етикета произвођача се ушива испод левог
унутрашњег џепа, друга етикета са сировинским саставом материјала, упутством за
одржавање која се пришива за леви шав са стране удаљен 10цм од дна сакоа, као и
етикета величинског броја.
- На панталонама се ушивају три етикете:етикета произвођача се ушива испод појаса са
задње стране панталона, етикета са сировинским саставом материјала и упутство за
одржавање и етикета величинског броја се пришива испод појаса са леве стране
панталона.
- Услови паковања: појединачно паковање.
Р.Б.
1.4

Предмет јавне набавке
Летње службено одело женско

Јединица
мере
ком.

Количина
186
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Понуђач је у обавези да уз наведени артикал достави:
- Извештај о испитивању квалитета основног материјала за наведени артикал.
- Упутство за употребу и одржавање на српском језику.
НАПОМЕНА:Артикл мора испуњавати прописане захтеве из Правилником о
службеним ознакама и службеном оделу у Акционарском друштву за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
број 4/2019-1568-362 од 03.07.2019. године, а који су наведени у техничкој
спецификацији.
Партија 2- зимска и летња кошуља (мушка и женска)
Р.Б.

Предмет јавне набавке

2.1
2.2
2.3
2.4

Кошуља дуг рукав мушка
Кошуља дуг рукав женска
Кошуља кратак рукав мушка
Кошуља кратак рукав женска

Јединица
мере
ком.
ком.
ком.
ком.

Количина
1181
299
1327
282

2.1 КОШУЉА ДУГ РУКАВ МУШКА

-

-

-

Боја материјала светло плава.
Сировински састав 80%+5% памук, полиестер 20%+5%.
Површинска маса: 110гр/м2 +3%.
Густина: основа 45 жице/цм (±2 жице) и потка: 34 жице/цм (±2 жице).
Нумерација: основе 65,4/1 ±2% и потке: 65,5/1 ±2%.
Јачина основе min (daN/5cm) 48,5 ±5% и потке min (daN/5cm) 39,1 ±5%.
Минимална вредност углова гужвања: основа 5' 93°; 60' 106°; и потка: 5' 100°; 60'
114°;
Конструкција: класичан крој.
Крагна са дугмадима, сечена, светло плава боје, дугмад светло плава боје. Основа
крагне је светло плава боје: ш-6,5цм+ светло плава паспул: ширине 1цм. Укупна
ширина 7,5цм.
Манжетна на рукаву равна, сечена у светло плавој боји. Спољашња страна: цела
манжетна светло плаве боје: ширине 8цм. Унутрашња страна: цела манжетна светло
плаве боје ширине 8цм, 2 водоравне рупице ширине 1,5цм. Лајсна на разрезима
светло плаве боје са 1 усправном рупицом ширине 1,5цм. Укупно по 3 светло плава
дугмета пречника 1цм.
Џеп на кошуљи укупне ширине 13цм.
Страна 16

-

Лајсна: лева са 7 усправних рупица ширине 1,5цм светло плаве боје, десна светло
плаве боје са 7 светло плавих дугмади ширине 1цм.
Рупице на кошуљи су у светло плавој боји.
На кошуљи се ушивају две етикете:етикета произвођача са величином која се ушива
на леђни део вратног изреза.

Р.Б.

Предмет јавне набавке

2.1

Кошуља дуг рукав мушка

Јединица
мере
ком.

Количина
1181

Понуђач је у обавези да уз наведени артикал достави:
- Извештај о испитивању квалитета основног материјала за наведени артикал.
- Упутство за употребу и одржавање на српском језику.
НАПОМЕНА: Артикл мора испуњавати прописане захтеве из Правилником о
службеним ознакама и службеном оделу у Акционарском друштву за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
број 4/2019-1568-362 од 03.07.2019. године, а који су наведени у техничкој
спецификацији.
2.2 КОШУЉА ДУГ РУКАВ ЖЕНСКА

-

-

-

Боја материјала светло плава.
Сировински састав 80% памук+5%, полиестер 20%+5%.
Површинска маса: 110гр/м2 +3%.
Густина: основа 45 жице/цм (±2 жице) и потка: 34 жице/цм (±2 жице).
Нумерација: основе 65,4/1 ±2% и потке: 65,5/1 ±2%.
Јачина основе min (daN/5cm) 48,5 ±5% и потке min (daN/5cm) 39,1 ±5%.
Минимална вредност углова гужвања: основа 5' 93°; 60' 106°; и потка: 5' 100°; 60'
114°;
Конструкција класичан крој.
Крагна сечена у светло плавој боји.
Унутрашња страна: светло плаве боје, ширине 3,5цм, унутрашњи штеп у светло
плавој боји, горњи светло плаве боје ширине 4,5цм. Спољна страна цела светло плаве
боје. Кошуља дуг рукав женска је у целости светло плаве боје.
Лајсна: лева светло плаве боје ширине 3цм, паспул између лајсне и предњице светло
плаве боје ширине 0,5цм, 5 светло плавих дугмади ширине 1цм.
Десна светло плаве боје ширине 3цм, паспул између лајсне и предњицесветло плаве
боје ширине 0,5цм, 5 светло плавих попречних рупица ш-1,5цм.
Манжетна на рукаву равна светло плаве боје:
Спољашња страна светло плаве боје ширине 6цм
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Унутрaшања страна светло плаве боје ширине 6цм
1 светло плаво дугме ширине 1цм
1светло плава попречна рупица ширине 1,5цм
Р.Б.

Предмет јавне набавке

2.2

Кошуља дуг рукав женска

Јединица
мере
ком.

Количина
299

Понуђач је у обавези да уз наведени артикал достави:
- Извештај о испитивању квалитета основног материјала за наведени артикал.
- Упутство за употребу и одржавање на српском језику.
НАПОМЕНА: Артикл мора испуњавати прописане захтеве из Правилником о
службеним ознакама и службеном оделу у Акционарском друштву за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
број 4/2019-1568-362 од 03.07.2019. године, а који су наведени у техничкој
спецификацији.
2.5 КОШУЉА КРАТАК РУКАВ МУШКА

-

Боја материјала светло плава.
Сировински састав 80%+5% памук, полиестер 20%+5%.
Површинска маса: 110гр/м2 +3%.
Густина: основа 45 жице/цм (±2 жице) и потка: 34 жице/цм (±2 жице).
Нумерација: основе 65,4/1 ±2% и потке: 65,5/1 ±2%.
Јачина основе min (daN/5cm) 48,5 ±5% и потке min (daN/5cm) 39,1 ±5%.
Минимална вредност углова гужвања: основа 5' 93°; 60' 106°; и потка: 5' 100°; 60'
114°;
Конструкција: класичан крој
Крагна са дугмадима , укупна ширина 7,5цм.
Рукав кратак са светло плавом еполетом на средини поруба ширине 2,5цм.
Еполета има светло плаву рупицу ширине 1,5цм и светло плаво дугме ширине 1цм.
Џеп на кошуљи укупне ширине 13цм.
Лајсна: лева са 7 до 9 усправних рупица ширине1,5цм, десна са 7 до 9 светло плавих
дугмади ширине 1цм. (у зависности од величине кошуље)
Рупице на кошуљи су у светло плавој боји.
На кошуљи се ушивају две етикете:етикета произвођача са величином која се ушива
на леђни део вратног изреза.
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Р.Б.

Предмет јавне набавке

Јединица
мере
ком.

Количина

2.3
Кошуља кратак рукав мушка
1327
Понуђач је у обавези да уз наведени артикал достави:
- Извештај о испитивању квалитета основног материјала за наведени артикал.
- Упутство за употребу и одржавање на српском језику.
НАПОМЕНА:Артикл мора испуњавати прописане захтеве из Правилником о
службеним ознакама и службеном оделу у Акционарском друштву за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
број 4/2019-1568-362 од 03.07.2019. године, а који су наведени у техничкој
спецификацији.
2.4 КОШУЉА КРАТАК РУКАВ ЖЕНСКА

-

Р.Б.

Боја материјала светло плава.
Сировински састав 80% памук+5%, полиестер 20%+5%.
Површинска маса: 110гр/м2 +3%.
Густина: основа 45 жице/цм (±2 жице) и потка: 34 жице/цм (±2 жице).
Нумерација: основе 65,4/1 ±2% и потке: 65,5/1 ±2%.
Јачина основе min (daN/5cm) 48,5 ±5% и потке min (daN/5cm) 39,1 ±5%.
Минимална вредност углова гужвања: основа 5' 93°; 60' 106°; и потка: 5' 100°; 60'
114°;
Конструкција класичан крој.
Крагна сечена у светло плавој боји. Унутрашња страна у светло плавој боји (доњи и
горњи део) ширине 8цм. Спољашња страна цела у светло плавој боји.
Лајсна: лева светло плаве боје ш-3цм, паспул између лајсне и предњицесветло плаве
боје ширине 0,3цм, 5 светло плавих дугмади ширине 1цм. Десна светло плаве боје
ширине 3цм, паспул између лајсне и предњице светло плаве боје ширине 0,3цм, 5
светло плавих попречних рупица ширине 1,5цм.
Манжетна на кошуљи са кратким рукавом ширине 3 цм усветло плавој боји.
Предмет јавне набавке

Јединица
мере
ком.

Количина

2.4
Кошуља кратак рукав женска
282
Понуђач је у обавези да уз наведени артикал достави:
- Извештај о испитивању квалитета основног материјала за наведени артикал.
- Упутство за употребу и одржавање на српском језику.
НАПОМЕНА: Артикл мора испуњавати прописане захтеве из Правилником о
службеним ознакама и службеном оделу у Акционарском друштву за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
број 4/2019-1568-362 од 03.07.2019. године, а који су наведени у техничкој
спецификацији.
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- Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
основа- потка оцена мин 4.
- Преплетај: „SERGE 2/1“.
- Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex (±2tex), потке (са еластаном)
14х2tex (±2tex).
- Конструкција:благо струкиран,заобљених предњих доњих ивица,једноредно
копчање, са леве стране 3 рупице ширине 2,5цм,са десне стране 3 дугмета ширине
2цм.
- Ревер класичан-отворен
- Рукав углављен из два дела, који у доњем делу има украсни преклопљени отвор са 4
неотворене рупице и 4 дугмета тамно тегет боје ширине 1,5цм која се неоткопчавају,
- Урезани горњи џеп са лајсном (лева страна) ширине 11,5цм,
- У доњем делу предњица по један урезани џеп са патном ширине 16цм,
- Леђа су из два дела са два отвора дужине 21цм
- На постави у висини груди са обе предње стране урезан паспулирани џеп. Постава сакоа:
Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%, боја тегет.
- На сакоу се ушивају три етикете: једна етикета произвођача се ушива испод левог
унутрашњег џепа, друга етикета са сировинским саставом материјала, упутством за
одржавање која се пришива за леви шав са стране удаљен 10цм од дна сакоа, као и
етикета величинског броја.
- Услови паковања: појединачно паковање.

-

-

-

-

ПАНТАЛОНЕ
Материјал у тамно тегет боји.
Сировински састав: 84%+5% вуна, 12%+5% полиестер, еластан 4%+5%.
Површинска маса: 233гр/м2 +5%.
Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
основа- потка оцена мин 4.
Преплетај: „SERGE 2/1“.
Линеарна густина пређе из тканине: основе основе 18х2tex (±2tex), потке (са
еластаном) 14х2tex (±2tex).
Панталоне су равног кроја, ширина ногавице 22-24цм остале мере по стандарду
величина, два коса џепа и џеп са паспулима позади, испред једна фалта, појас
ширине 3,5цм, 8 гајки на појасу.
Постава панталона: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%, боја
тегет. Постава за панталоне покрива само предњицу од струка до колена.
На панталонама се ушивају три етикете:етикета произвођача се ушива испод појаса са
задње стране панталона, етикета са сировинским саставом материјала и упутство за
одржавање и етикета величинског броја се пришива испод појаса са леве стране
панталона.
Услови паковања: појединачно паковање.

Р.Б.

Предмет јавне набавке

1.1

Зимско службено одело мушко

Јединица
мере
ком.

Количина
899

Понуђач је у обавези да уз наведени артикал достави:
- Извештај о испитивању квалитета основног материјала за наведени артикал.
- Упутство за употребу и одржавање на српском језику.
НАПОМЕНА:Артикл мора испуњавати прописане захтеве из Правилником о службеним
ознакама и службеном оделу у Акционарском друштву за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
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број 4/2019-1568-362 од 03.07.2019. године, а који су наведени у техничкој
спецификацији.
1.2 ЗИМСКО СЛУЖБЕНО ОДЕЛО ЖЕНСКО (сако - блејзер, панталоне)

-

-

САКО- БЛЕЈЗЕР И ПАНТАЛОНЕ
Материјал у тамно тегет боји.
Сировински састав: 84%+5% вуна, 12%+5% полиестер, еластан 4%+5%.
Површинска маса: 233гр/м2 +5%.
Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
основа- потка оцена мин 4.
Преплетај: „SERGE 2/1“.
Линеарна густина пређе из тканине: основе основе 18х2tex (±2tex), потке (са
еластаном) 14х2tex (±2tex).
Сако-блејзер је струкиран, копчање на два тамно тегет боје дугмета, дужине до бокова
са заобљеном предњицом. Два џепа са паспулима.
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-

-

-

-

-

САКО
Материјал у тамно тегет боји.
Сировински састав: 84%+5% вуна, 12%+5% полиестер, еластан 4%+5%.
Површинска маса: 185гр/м2 +5%.
Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
основа- потка оцена мин 4.
Преплетај: „SERGE 2/1“.
Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex (±2tex), потке (са еластаном)
14х2tex (±2tex).
Конструкција: Класичан крој,заобљених предњих доњих ивица,једноредно
копчање,са леве стране 3 рупице ширине 2,5цм, са десне стране 3 дугмета ширине
2цм.
Ревер класичан-отворен
Рукав углављен из два дела, који у доњем делу има украсни преклопљени отвор са 4
неотворене рупице и 4 дугмета тамно тегет боје ширине 1,5цм која се неоткопчавају,
Урезани горњи џеп са лајсном (лева страна) ширине 11,5цм,
У доњем делу предњица по један урезани џеп са патном ширине 16цм,
Леђа су из два дела са два отвора дужине 21цм
На постави у висини груди са обе предње стране урезан паспулирани џеп. Постава
сакоа: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%, боја тегет.
На сакоу се ушивају три етикете: једна етикета произвођача се ушива испод левог
унутрашњег џепа, друга етикета са сировинским саставом материјала, упутством за
одржавање која се пришива за леви шав са стране удаљен 10цм од дна сакоа, као и
етикета величинског броја.
Услови паковања: појединачно паковање.
ПАНТАЛОНЕ
Материјал у тамно тегет боји.
Сировински састав: 84%+5% вуна, 12%+5% полиестер, еластан 4%+5%.
Површинска маса: 185гр/м2 +5%.
Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
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-

-

Р.Б.
1.3

основа- потка оцена мин 4.
Преплетај: „SERGE 2/1“.
Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex (±2tex), потке (са еластаном)
14х2tex (±2tex).
Панталоне су равног кроја, ширина ногавице 22-24цм остале мере по стандарду
величина, два коса џепа и џеп са паспулима позади, испред једна фалта, појас
ширине 3,5цм, 8 гајки на појасу.
Постава панталона: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%,
боја тегет. Постава за панталона покрива само предњицу од струка до колена.
На панталонама се ушивају три етикете:етикета произвођача се ушива испод појаса са
задње стране панталона, етикета са сировинским саставом материјала и упутство за
одржавање и етикета величинског броја се пришива испод појаса са леве стране
панталона.
Услови паковања: појединачно паковање.
Предмет јавне набавке
Летње службено одело мушко

Јединица
мере
ком.

Количина
616

Понуђач је у обавези да уз наведени артикал достави:
- Извештај о испитивању квалитета основног материјала за наведени артикал.
- Упутство за употребу и одржавање на српском језику.
НАПОМЕНА: Артикл мора испуњавати прописане захтеве из Правилником о
службеним ознакама и службеном оделу у Акционарском друштву за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
број 4/2019-1568-362 од 03.07.2019. године, а који су наведени у техничкој
спецификацији.
1.4 ЛЕТЊЕ СЛУЖБЕНО ОДЕЛО ЖЕНСКО (сако - блејзер, панталоне)
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САКО – БЛЕЈЗЕР И ПАНТАЛОНЕ
- Материјал у тамно тегет боји.
- Сировински састав: 84%+5% вуна, 12%+5% полиестер, еластан 4%+5%.
- Површинска маса: 185гр/м2 +5%.
- Скупљање при прању на 40 ºС: по дужини (основа) +3%, по ширини (потка) +3%.
- Постојаност обојења на: прање на 40 ºС оцена мин 4, зној алкални оцена мин 4,
зној кисели оцена мин 4, отирање суво: основа- потка оцена мин 4, отирање мокро:
основа- потка оцена мин 4.
- Преплетај: „SERGE 2/1“.
- Линеарна густина пређе из тканине: основе 18х2tex (±2tex), потке (са еластаном)
14х2tex (±2tex).
- Сако-блејзер је струкиран, копчање на два дугмета тамно тегет боје, дужине до бокова
са заобљеном предњицом. Два џепа са паспулима.
- Постава сакоа- блејзера: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса
85гр/м2+5%, боја тегет.
- Панталоне су струкиране са регулатором ширине у појасу. Ногавице су сужене према
дужини панталона тако да дају визуелно лепу линију модела.
- Постава панталона: Сировински састав вискоза 100%, површинска маса 85гр/м2+5%,
боја тегет. Постава за панталоне покрива само предњицу од струка до колена.
- На сакоу се ушивају три етикете: једна етикета произвођача се ушива испод левог
унутрашњег џепа, друга етикета са сировинским саставом материјала, упутством за
одржавање која се пришива за леви шав са стране удаљен 10цм од дна сакоа, као и
етикета величинског броја.
- На панталонама се ушивају три етикете:етикета произвођача се ушива испод појаса са
задње стране панталона, етикета са сировинским саставом материјала и упутство за
одржавање и етикета величинског броја се пришива испод појаса са леве стране
панталона.
- Услови паковања: појединачно паковање.
Р.Б.

Предмет јавне набавке

1.4

Летње службено одело женско

Јединица
мере
ком.

Количина
186
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Врста, стандарди, опис, техничке карактеристике (спецификације) и количина добара
која су предмет набавке:
Партија 2- зимска и летња кошуља (мушка и женска)
Р.Б.

Предмет јавне набавке

2.1
2.2
2.3
2.4

Кошуља дуг рукав мушка
Кошуља дуг рукав женска
Кошуља кратак рукав мушка
Кошуља кратак рукав женска

Јединица
мере
ком.
ком.
ком.
ком.

Количина
1181
299
1327
282

2.1 КОШУЉА ДУГ РУКАВ МУШКА

-

-

-

Боја материјала светло плава.
Сировински састав 80%+5% памук, полиестер 20%+5%.
Површинска маса: 110гр/м2 +3%.
Густина: основа 45 жице/цм (±2 жице) и потка: 34 жице/цм (±2 жице).
Нумерација: основе 65,4/1 ±2% и потке: 65,5/1 ±2%.
Јачина основе min (daN/5cm) 48,5 ±5% и потке min (daN/5cm) 39,1 ±5%.
Минимална вредност углова гужвања: основа 5' 93°; 60' 106°; и потка: 5' 100°; 60'
114°;
Конструкција: класичан крој.
Крагна са дугмадима, сечена, светло плава боје, дугмад светло плава боје. Основа
крагне је светло плава боје: ш-6,5цм+ светло плава паспул: ширине 1цм. Укупна
ширина 7,5цм.
Манжетна на рукаву равна, сечена у светло плавој боји. Спољашња страна: цела
манжетна светло плаве боје: ширине 8цм. Унутрашња страна: цела манжетна светло
плаве боје ширине 8цм, 2 водоравне рупице ширине 1,5цм. Лајсна на разрезима
светло плаве боје са 1 усправном рупицом ширине 1,5цм. Укупно по 3 светло плава
дугмета пречника 1цм.
Џеп на кошуљи укупне ширине 13цм.
Лајсна: лева са 7 усправних рупица ширине 1,5цм светло плаве боје, десна светло
плаве боје са 7 светло плавих дугмади ширине 1цм.
Рупице на кошуљи су у светло плавој боји.
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-

На кошуљи се ушивају две етикете:етикета произвођача са величином која се ушива
на леђни део вратног изреза.

Р.Б.

Предмет јавне набавке

2.1

Кошуља дуг рукав мушка

Јединица
мере
ком.

Количина
1181

Понуђач је у обавези да уз наведени артикал достави:
- Извештај о испитивању квалитета основног материјала за наведени артикал.
- Упутство за употребу и одржавање на српском језику.
НАПОМЕНА: Артикл мора испуњавати прописане захтеве из Правилником о
службеним ознакама и службеном оделу у Акционарском друштву за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
број 4/2019-1568-362 од 03.07.2019. године, а који су наведени у техничкој
спецификацији.
2.2 КОШУЉА ДУГ РУКАВ ЖЕНСКА

-

-

-

Боја материјала светло плава.
Сировински састав 80% памук+5%, полиестер 20%+5%.
Површинска маса: 110гр/м2 +3%.
Густина: основа 45 жице/цм (±2 жице) и потка: 34 жице/цм (±2 жице).
Нумерација: основе 65,4/1 ±2% и потке: 65,5/1 ±2%.
Јачина основе min (daN/5cm) 48,5 ±5% и потке min (daN/5cm) 39,1 ±5%.
Минимална вредност углова гужвања: основа 5' 93°; 60' 106°; и потка: 5' 100°; 60'
114°;
Конструкција класичан крој.
Крагна сечена у светло плавој боји.
Унутрашња страна: светло плаве боје, ширине 3,5цм, унутрашњи штеп у светло
плавој боји, горњи светло плаве боје ширине 4,5цм. Спољна страна цела светло плаве
боје. Кошуља дуг рукав женска је у целости светло плаве боје.
Лајсна: лева светло плаве боје ширине 3цм, паспул између лајсне и предњице светло
плаве боје ширине 0,5цм, 5 светло плавих дугмади ширине 1цм.
Десна светло плаве боје ширине 3цм, паспул између лајсне и предњицесветло плаве
боје ширине 0,5цм, 5 светло плавих попречних рупица ш-1,5цм.
Манжетна на рукаву равна светло плаве боје:
Спољашња страна светло плаве боје ширине 6цм
Унутрaшања страна светло плаве боје ширине 6цм
1 светло плаво дугме ширине 1цм
1светло плава попречна рупица ширине 1,5цм
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Р.Б.

Предмет јавне набавке

2.2

Кошуља дуг рукав женска

Јединица
мере
ком.

Количина
299

Понуђач је у обавези да уз наведени артикал достави:
- Извештај о испитивању квалитета основног материјала за наведени артикал.
- Упутство за употребу и одржавање на српском језику.
НАПОМЕНА: Артикл мора испуњавати прописане захтеве из Правилником о
службеним ознакама и службеном оделу у Акционарском друштву за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
број 4/2019-1568-362 од 03.07.2019. године, а који су наведени у техничкој
спецификацији.
2.3 КОШУЉА КРАТАК РУКАВ МУШКА

Боја материјала светло плава.
Сировински састав 80%+5% памук, полиестер 20%+5%.
Површинска маса: 110гр/м2 +3%.
Густина: основа 45 жице/цм (±2 жице) и потка: 34 жице/цм (±2 жице).
Нумерација: основе 65,4/1 ±2% и потке: 65,5/1 ±2%.
Јачина основе min (daN/5cm) 48,5 ±5% и потке min (daN/5cm) 39,1 ±5%.
Минимална вредност углова гужвања: основа 5' 93°; 60' 106°; и потка: 5' 100°; 60'
114°;
- Конструкција: класичан крој
- Крагна са дугмадима , укупна ширина 7,5цм.
- Рукав кратак са светло плавом еполетом на средини поруба ширине 2,5цм.
- Еполета има светло плаву рупицу ширине 1,5цм и светло плаво дугме ширине 1цм.
- Џеп на кошуљи укупне ширине 13цм.
- Лајсна: лева са 7 до 9 усправних рупица ширине1,5цм, десна са 7 до 9 светло плавих
дугмади ширине 1цм. (у зависности од величине кошуље)
- Рупице на кошуљи су у светло плавој боји.
- На кошуљи се ушивају две етикете:етикета произвођача са величином која се ушива
на леђни део вратног изреза.
Јединица
Р.Б. Предмет јавне набавке
Количина
мере
2.3
Кошуља кратак рукав мушка
ком.
1327
-
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Понуђач је у обавези да уз наведени артикал достави:
- Извештај о испитивању квалитета основног материјала за наведени артикал.
- Упутство за употребу и одржавање на српском језику.
НАПОМЕНА:Артикл мора испуњавати прописане захтеве из Правилником о
службеним ознакама и службеном оделу у Акционарском друштву за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
број 4/2019-1568-362 од 03.07.2019. године, а који су наведени у техничкој
спецификацији.
2.4 КОШУЉА КРАТАК РУКАВ ЖЕНСКА

Боја материјала светло плава.
Сировински састав 80% памук+5%, полиестер 20%+5%.
Површинска маса: 110гр/м2 +3%.
Густина: основа 45 жице/цм (±2 жице) и потка: 34 жице/цм (±2 жице).
Нумерација: основе 65,4/1 ±2% и потке: 65,5/1 ±2%.
Јачина основе min (daN/5cm) 48,5 ±5% и потке min (daN/5cm) 39,1 ±5%.
Минимална вредност углова гужвања: основа 5' 93°; 60' 106°; и потка: 5' 100°; 60'
114°;
- Конструкција класичан крој.
- Крагна сечена у светло плавој боји. Унутрашња страна у светло плавој боји (доњи и
горњи део) ширине 8цм. Спољашња страна цела у светло плавој боји.
- Лајсна: лева светло плаве боје ш-3цм, паспул између лајсне и предњицесветло плаве
боје ширине 0,3цм, 5 светло плавих дугмади ширине 1цм. Десна светло плаве боје
ширине 3цм, паспул између лајсне и предњице светло плаве боје ширине 0,3цм, 5
светло плавих попречних рупица ширине 1,5цм.
- Манжетна на кошуљи са кратким рукавом ширине 3 цм усветло плавој боји.
Јединица
Р.Б. Предмет јавне набавке
Количина
мере
2.4
Кошуља кратак рукав женска
ком.
282
Понуђач је у обавези да уз наведени артикал достави:
- Извештај о испитивању квалитета основног материјала за наведени артикал.
- Упутство за употребу и одржавање на српском језику.
НАПОМЕНА: Артикл мора испуњавати прописане захтеве из Правилником о
службеним ознакама и службеном оделу у Акционарском друштву за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
број 4/2019-1568-362 од 03.07.2019. године, а који су наведени у техничкој
спецификацији.
за ПРОДАВЦА
-

____________________
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