






р.бр Назив  и технички карактеристики на предметот на набавка
Податоци за стоката која се 
нуди (технички опис, 
производител, потекло итн.)

Един. 
мерка

Количи
на  

Единечна  цена
без ДДВ

Вкупна цена без 
ДДВ ДДВ

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Работни чизми S5  за градежни работници 

Состав : гумени длабоки со челично капаче водено непропусливи отпорни на лизгање , масла и киселини 
отпор. на ниски температури меки и удобни со висина на чизмите мин.38см дебелина на гума 0.4мм- 0.7мм
Величина : 39-46
според : MKC EN ISO 20345:2012 или еквивалентно

Чизми изработени од 
специјална комбинација на 
PVC и нитрилна гума со 
челична заштитна капа и 
платно. Горниот дел од 
чизмите и ѓонот се отпорни на 
минерални масла, масти и 
киселини.Имаат 
рефлектирачка точка во 
областа на петата. Поставата е 
од 100% полиестер што може 
да се пере и не ја задржува 
влагата. Ѓонот е нелизгачки, 
антистатик, со висока 
флексибилност и отпорен на 
ниски температури (-20*C). 
Имаат шокабсорбер на пета и 
отпорни се на абење. 
Големини: 37-48 EN 345:2011 
CLASS II  Потеклo: Италија

пар 150 622,50 93.375.00 16.807.50

2

Работни чевли S3 за градежни работници со метално капаче

Состав : говедски кожни длабоки - челична капа , антистати, отпорни на вода масла и киселини двојно 
вбризган нелизгачки ѓон од PU отворен на абење и дебелина на природна хидрофорбирана кожа од 
мин.1.8мм Дебелина на ѓонот на предниот дел од 2,5 до 3, 5 см со благо зголемување кон задниот дел од 4 
до 5, 5 см
Величина : 39-46
според : MKC EN ISO 20345:2012 или еквивалентно

Чевли високи изработени од 
хидрофобирана кожа и 
рефлектирачки елемент во 
областа на петата. Поставата е 
дишечка и ја абсорбира 
влагата. Влошката е 
анатомска, антистатска. Ѓонот 
е PU/PU a заштитата е метална. 
EN 20345:2011                       
Потекло: Кина

пар 130 840,5 109.265.00 19.667.70

Понудувачот задолжително ја пополнува колоната 3 од овој образец. 

Вкупна цена за  дел 2 (со ДДВ) со букви        тристаосумдесетичетириилјадиидеведесетденари
Вкупна цена за  дел 2 (со ДДВ) со бројки         239.115.00 ден

Вкупна цена за  дел 2 (без ДДВ) со букви             двестаидвеилјадишестотиниичетириесетденари

Вкупна цена за  дел 2 (без ДДВ) со бројки              202.640.00 ден

Дел 2 - Техничко и финансиска понуда за набавка на заштитни обувки
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