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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА УНИФОРМЕ, ОДНОСНО ОБУЋУ
 – РЕЗЕРВАТ УВАЦ Д.О.О.

Обућа  се  израђује  на  основу  Правилника  о  службеној  одећи,  односно
униформи  чувара  у  националним  парковима  и  заштићеним  подручјима
(''Службени гласник Р'', бр. 105/20).

Укупни број комплета је: између 9 и 14 парова дубоких и између 9 и 14
парова плитких ципела 

ДУБОКЕ ЦИПЕЛЕ

Дубоке ципеле су црне или тамно сиве боје. Горња кожа је водоотпорна
потпуно  брушена  кравља  кожа,  дебљине  2,0–2,2  mm.  Кожа  на  месту
везивања (језик), горњег дела чизме и ојачања пете је водоотпорна кожа,
дебљине најмање 1,0–1,2 mm. Водоотпорност је осигурана помоћу мембране
која  има  паропропусна  својства.  Језик  ципеле  је  анатомски  обликован,
постављен мрежaстом пеном и фиксиран тако да не може да склизне у
ципелу. Постава је антибактеријска, прозрачна и брзосушећа, израђена од
материјала отпорног на хабање и са специјалном дорадом за апсорбовање
влаге.  У  ципелу се умеће анатомски обликован,  антибактеријски  уложак
који  је  порозан  и  упија  вишак  влаге.  Ђон  је  противклизни,  отпоран  на
абразију  и  апсорбује  ударе,  са  наглашеним предњим делом,  подрезаном
петом и шаром која оптимално пријања за различите подлоге. Ђон треба да
има довољну еластичност и чврстину како би се обезбедила стабилност и
удобност  ципеле.  Пертле  се  пертлају  на  металне  закачке  и  полазе  од
прстију, а висина пертлања треба да је изнад скочног зглоба. На горњем
делу  ципеле  изнад  чланка  постављен  је  мекани  руб  ширине  40,0  mm,
постављен  пеном  отворене  структуре.  У  горњем  делу  ципеле  обрада
материјала мора бити таква да не омета пренос влаге ка споља. Ципеле су
погонде за целодневно ношење и у различитим временским условима.

ПЛИТКЕ ЦИПЕЛЕ

Плитке ципеле су црне или тамно сиве боје, анатомског облика, са језиком
који је у саставу лица ципеле. Висина језика изнад линије саре износи око 1
cm. Обућа се везује пертлама дужине 70 cm преко четири пара рупица које
морају бити ојачане.  Ципеле су израђене од природне коже бокс анилин
хидрофобиран (специјално дорађен непромочив), са полусјајем и мекоћом.
Постава  је  антибактеријска,  прозрачна  и  брзосушећа,  израђена  од
материјала отпорног на хабање и са специјалном дорадом за апсорбовање
влаге.  У  ципелу се умеће анатомски обликован,  антибактеријски  уложак
који је порозан и упија вишак влаге. Пета је слагана од коже са гуменом
заштитом на нагазном делу.

 
Рок испоруке: до 31.12.2020. године.



Место испоруке: Трг војводе Петра Бојовића, бр. 3, 31320 Нова Варош.

Остали захтеви:

1. Сви понуђачи су у обавези да за јавну набавку приложе:

 упутство за употребу и одржавање;
 извештаји  о  испитивању  основних  материјала  одеће,  издате  од

стране акредитованих лабараторија.

2. Изабрани понуђач је  обавезан  пре реализације  уговора да достави
Табелу  величина   у  коме  су  дефинисани:  број  обуће  (ЕУ  мере),
дужина стопала  у  mm   ширина стопала у  mm, за мушке и женске
бројеве.

3. Наручилац задржава право да након преузимања робе од изабраног
понуђача  изврши проверу и  поновно  утврђивање код  овлашћене  и
акредитоване установе, да ли испоручена опрема задовољава услове
прописане стандардима.

4. ГАРАНЦИЈА:

Минимум 12 месеци. Гаранција важи под условом да се роба користи
наменски, уз придржавање упуства о начину употребе и одржавања,
који су садржани на трајној ушивеној етикети на сваком артиклу.
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