
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА УНИФОРМЕ – РЕЗЕРВАТ УВАЦ
Д.О.О.

Униформе се израђују  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: од 09 до 14 комплета (у зависности од цене и
расположивог буџета)

Униформа је летња и зимска.

ПАНТАЛОНЕ – ЗИМСКЕ/ЛЕТЊЕ

Панталоне су тамносиве боје (Pantone Cool Gray 11 C или CMYK 63, 52, 44,
33) са нашивеним појасом ширине 5,5 cm, на ком су распоређене 6x2 гајкe.
Појас  има  продужетак  са  копчом  и  једним  дугметом,  а  на  боковима  су
ушивене  еластичне  траке.  На  предњем  делу  испод  појаса  су  два  косо
кројена  џепа,  са  кесицама  изређеним  од  оригиналног  материјала.  На
ногавицама  су  бочно  нашивена  два  хармоника  џепа  са  двоструким
вертикалним наборима.  Ови џепови су покривени двоструко прошивеним
поклопцима који се копчају дрикерима. На задњем делу панталона испод
појаса  су  нашивена  два  џепа  који  су  покривени  двоструко  прошивеним
поклопцима  са  дрикерима.  Дрикери  су  мат  металик  сиве  боје.  Због
издржљивости  и  трајности  панталоне имају ојачања са предње стране у
колену  (у  доњем спољном  углу  косо  засечено),  као  и  ојачање  позади  у
седалном делу и са унутрашње стране потколеница. Модел панталона је
исти за мушкарце и жене уз примену мушког односно женског кроја.

Сировински састав: 
- полиестер: ISO 1833-24:2010, 62% ±5%, 
- памук: ISO 1833-11:2006, 38% ±5%; 
Преплетај: кепер 2/1;
Површинска маса: SRPS F.S2.016:1986 - 240 gr/m²±5.

КОШУЉА – ЗИМСКА/ЛЕТЊА

Кошуља је светлосиве боје (Pantone Cool  Gray 1 C или CMYK 10,  7,  5,  0).
Крагна је дводелна, двоструко прошивена. На леђима је двоструки рамени
део прошивен на предњем делу и двоструко са задње стране. На рукавима
су манжетне са два дугмета. 
У прсном делу на левој и десној страни су нашивени џепови са поклопцем
са два дрикера. Кошуља се затвара са 7 дугмића од којих су 5 сакривени
металик  боје.  Модел  кошуља  је  исти  за  мушкарце  и  жене  уз  примену
мушког односно женског кроја.

Сировински састав: ISO 1833:1977
- памук 35% ±5%;



- PES 65% ±5%;
Преплетај: ISO 3572:1976 - тњилл 2/1 С
Површинска маса: ISO 3801:1977 - 215 gr/m² ±5%

ПРСЛУК – ЗИМСКИ/ ЛЕТЊИ

Прслук је тамносиве боје (Pantone Cool Gray 11 C или CMYK 63, 52, 44, 33),
спортског  кроја  са  руском  крагном,  два  доња,  два  прсна  и  једним
унутрашњим џепом, постављен. Доњи џепови су урезани. Прсни џепови на
левој и десној страни су са поклопцем и два дрикера. Рамени део прслука је
двострук, а испод њега на леђима је набор. Прслук се копча рајсфершлусом.
Унутрашњи  џеп  је  на  левој  страни,  урезан.  Модел  прслука  је  исти  за
мушкарце и жене уз примену мушког односно женског кроја.

Сировински састав: 
-полиестер: ISO 1833-24:2010, 62% ±5%, 
-памук: ISO 1833-11:2006, 38% ±5%; 
Преплетај: кепер 2/1; 
Површинска маса: SRPS F.S2.016:1986 - 240 gr/m² ±5.

ЏЕМПЕР

Џемпер је тамносиве боје (Pantone Cool Gray 11 C или CMYK 63, 52, 44, 33),
израђен од плетенине одговарајуће густине и сировинског састава, са рол
крагном која се затвара са патент затварачем (рајсфершлусом), при чему се
висина крагне може регулисати одговарајућом дужином отварања патент
затварача. Рамени део џемпера и лактови ојачани су са тканином металик
сиве боје.

Сировински састав: 50% акрил 50% вуна,  850 gr/m²; плетиво издужена 
машна.

ПОЛО МАЈИЦА

Мајица је памучна, пике зрнастог ткања, светлосиве боје (Pantone Cool Gray
1 C или CMYK 10, 7, 5, 0), модела поло, са крагном и три нашивена дугмета
који  су на отвору мајице који  се протеже од врата до пред крај  грудне
кости.

Сировински састав: 100% памук, 180 gr/m². 

ЈАКНА СА УМЕТКОМ

Јакна је тамносиве боје (Pantone Cool Gray 11 C или CMYK 63, 52, 44, 33),
израђена од  непромочивог  материјала,  отпорног  на мраз,  сунце и  друге
временске услове, са пропусношћу за пару, са двокомпонентном поставом.
Јакна  је  удобног  равног  кроја,  мало  продужених  леђа,  копча  се  целом
дужином металним рајсфершлусом,  који  служи и  за  спајање са  уметком
због чега је јакна израђена тако да се може носити и посебно и са улошком.
Рајсфершлус  је  прекривен  дуплим  поклопцем  који  се  копча
водонепропусним дрикерима. У високом оковратнику је капуљача са малим
штитником и двоструком регулацијом  ширине –  затворено  чичак-траком.
Јакна је сечена у грудном делу (са предње и са задње стране). Од средине
надлактице до завршетка рукава са његове спољне стране постоји ојачање.



На предњој страни, са леве и десне стране, испод дела где је јакна сечена
налазе се сакривени џепови који се копчају металним рајсфершлусом. Са
унутрашње стране у грудном делу јакне налазе се два нашивена џепа који
се  копчају  на  дрикер. Рукав  је  раван  и  на  левом  рукаву,  на  средини
надлактице налази се вертикално постављен сакривени џеп који се копча
рајсфершлусом. Доњи руб јакне је раван без еластичних трака.

Сировински састав: SRPS EN ISO 1833-11:2018 или одговарајући
- памук 53% ±5%;
- PES 47% ±5%;
Преплетај: Кепер 3/1
Површинска маса: ISO 3801:1977 или одговарајући, - 245 gr/m² ±5%

УМЕТАК ЗА ЈАКНУ је тамносиве боје (Pantone Cool Gray 11 C или CMYK 63,
52,  44,  33),  равног кроја,  са ранглан рукавима,  копча се целом дужином
металним рајсфешлусом. Са предње и задње стране сечена је у пределу
груди. На левој страни ушивен је џеп који се копча на метални рајсфешлус.
На доњем делу јакне су ушивена два коса џепа који се копчају на метални
рајсфешлус. Рукав и доњи руб јакне је раван.

ДУКСЕРИЦА

Дуксерица je тамносиве боје (Pantone Cool Gray 11 C или CMYK 63, 52, 44, 33)
са крагном,  на предњем делу има нашивен раван пластрон  „сатлу”  која
прелази и на горњи део рукава. Затвара се једностраним патент затварачем
са пластичним зупцима целом дужином и дужином крагне. У раменом делу
је горњи шав који прелази и на предњи део јакне у висини од 1 m. Шавови
су прештепани једним штепом на удаљености од 5 mm од ивице шава по
телу јакне. У доњем делу су постављена два коса џепа дужине 18 cm са два
паспула од ојачаног материјала ширине 1,5 cm. Предњи део има опшивке
који  улазе  у  рукавску  округлину.  У  горњем  делу  на  опшивцима  са  обе
стране изнад линије груди налазе се унутрашњи џепови који се затварају
чичак  траком.  Поруб  је  наштепан  на  растојању  од  3  cm.  На  порубу  на
средини и растојанју од 4 cm постављене су две металне ринглице кроз које
је провучен гуми учкур са стоперима. Леђни део дуксерице у горњем делу
има ојачање – равно нашивено „сатла” која пролази кроз рукав. Ојачање је
наштепано  2  mm  од  ивице.  Од  вратног  отвора  средином  леђног  дела
ојачање  је  постављено  у  дужини  од  13  cm.  Ојачање  је  од  друге  врсте
материјала.

Сировински састав: EN ISO 1833-11:2016
- памук 67% ±5%
- PES 33% ±5%
Преплетај: трожилни футер
Површинска маса: ISO 3801:1977 – 300 gr/m²±5%

КАПА – ЗИМСКА

Капа  је  светлосиве  боје  (Pantone  Cool  Gray  1  C  или  CMYK  10,  7,  5,  0),
израђена од вуненог плетива и скупљена је на врху главе. 

Сировински састав: 100% акрил, 120 gr/m², плетиво издужена машна.



ШАЛ

Шал  је  светлосиве  боје  (Pantone  Cool  Gray  1  C  или  CMYK  10,  7,  5,  0),
стандардног кроја.
 
Сировински састав: 100% акрил, 250 gr/m², плетиво издужена машна.

РУКАВИЦЕ

Рукавице су кожне тамносиве боје (Pantone Cool Gray 11 C или CMYK 63, 52,
44, 33), стандардног кроја. 

КАЧКЕТ

Качкет  је  светлосиве  боје  (Pantone  Cool  Gray  1  C  или  CMYK 10,  7,  5,  0),
направљен од шест делова који се звездасто спајају на врху.  На задњем
делу качкета се налази отвор и регулатор са металном копчом. На предњем
делу качкета је заобљени штитник против сунца од двоструке тканине у
коју је уметнут чврсти држач штитника.

Сировински састав: 100% памук.

КАИШ

Каиш је у црној боји са металном копчом и металним завршецима, ширине
4,0 cm, израђен од 100% полиестера.

КАБАНИЦА

Кабаница је црне или тамно сиве боје.

Обележја на униформи:

На униформи се носе следећа обележја:

1) знак заштите природе, на левом рукаву у висини надлактице, на кружној
подлози  светлосиве  боје,  пречника  65  mm,  у  облику  металног  или
пластичног амблема, везене или штампане апликације;

2)   знак  заштићеног  подручја  Специјалног  резервата  природе  ''Увац''  на
десном рукаву,  у висини надлактице, везене или штампане апликације и на
прслуку изнад десног џепа;

3)  идентификациона  плочица,  на  десној  страни  груди,  изнад  џепа,  од
метала,  правоугаоног облика,  димензија прилагођених величини натписа,
сребрнобеле  боје  и  на  њој  црним  словима  исписано  име  и  презиме  и
регистарски број из службене легитимације чувара заштићеног подручја (у
даљем тексту: чувар).
 
Рок испоруке: до 31.12.2020. године.

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

Остали захтеви:



1. Обавеза понуђача је да са понудом достави и комплетне узорке.

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

 готов узорак у једној величини ;
 упутство за употребу и одржавање;
 извештаји  о  испитивању  основних  материјала  одеће,  издате  од

стране акредитованих лабараторија.

3. Изабрани  понуђач  је  у  обавези  да  пре  него  приступи  реализацији
предмета јавне набавке и уговора да достави Табелу величина која се
састоји  од: конфекцијски број  са следећим мерама:  Груди: (Мерено
око најширег дела груди испод руку опуштених са стране.)  Рамена:
(Мерено  око  груди  тик  испод  руку  преко  рамена.)   Дужина  јакне:
(Мерено од највише тачке рамена надоле.) Висина:  (Мерено од врха
главе надоле стојећи боси на тврдој и равној  подлози у усправном
положају. Кукови:Мерено  око  најширег  дела  тела  при  врху  ногу
скупљених стопала.) Дужина ногавице: (Мерено  од  почетка
унутрашње стране бутине до руба панталона које Вам одговарају.)
Струк: (Мерено  природну  линију  струка  која  се  појављује  при
пресавијању  на  страну.)  Врат: Мерено  око  најширег  дела  врата.
Висина струка: Мерено препоне до појаса. Рукав: Мерено од средине
задњег дела врата, преко рамена и спољње стране руке преко лакта
до  зглоба  руке.  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.

4. 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.

5. Напомена за све делове гардеробе:

 конац и рајсфешлус су усклађени са бојом основног материјала;
 обавезно минимум 2 (два) резервна дугмета по артиклу;
 сви завршни делови униформе треба да буду обрађени на квалитетан

начин.

6. 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.


	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

