
Varianta 1

PONUDNIK:

Količina Enota EM
CENA na EM 
brez DDV v 
EUR

Stopnja DDV CENA na EM 
z DDV v EUR

CENA PAK 
brez DDV v 
EUR

CENA PAK z 
DDV v EUR VREDNOST

NAZIV 
ARTIKLA

KATALOŠKA 
ŠTEVILKA PROIZVAJALEC

sklop 2

ZAŠČITNA MASKA TIP FFP2 brez ventila, nesterilna, z elastičnim naglavnimi trakovi, celotna maska mora 
omogočati dobro tesnenje , izdelana mora biti iz materiala brez lateksa. Izdelana v skladu s SIST EN 
149:2001+A1:2009, Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi, kategorija III, 
oznaka CE z identifikacijsko številko priglašenega organa na vsakem kosu opreme in embalaži. 

         50.000 KOS

Obvezna  tehnična spremna dokumentacija ponudbe :

Originalna Izjava EU o skladnosti skladna z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi in overjen slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. 
Navodila in informacije v slovenskem jeziku oz. prevedene iz tujega jezika, skladno s točko 1.4. Priloge II Uredbe (EU) 2016/425. 
Splošne zahteve (velja za vzorec ter v nadaljevanju dobavljene artikle po pogodbi):
Na osebni varovalni opremi / embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv uvoznika, naziv izdelka, kataloška številka, proizvajalec, št. kosov v osnovnem pakiranju, standard, rok uporabnosti, lot, CE oznaka. 

Datum: Žig Podpis odgovorne osebe:

Varianta 2 
PONUDNIK: PROSIGURA d.o.o.

Količina Enota EM
CENA na EM 
brez DDV v 
EUR

Stopnja DDV CENA na EM 
z DDV v EUR

CENA PAK 
brez DDV v 
EUR

CENA PAK z 
DDV v EUR VREDNOST

NAZIV 
ARTIKLA

KATALOŠKA 
ŠTEVILKA PROIZVAJALEC

sklop 2

ZAŠČITNA MASKA TIP FFP2 brez ventila, nesterilna, z elastičnim trakovi okoli ušes, celotna maska mora omogočati 
dobro tesnenje, izdelana mora biti iz materiala brez lateksa. Izdelana v skladu s SIST EN 149:2001+A1:2009, Uredbo 
(EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi, kategorija III, oznaka CE z identifikacijsko 
številko priglašenega organa na vsakem kosu opreme in embalaži. 

         50.000 KOS

1,9 22% 2,318 95 115,9 115.900

TIP FFP2: 
HJR-CN99-
01

CN102 Shenzhen HJR Electronics Technology Co., Ltd.

Obvezna  tehnična spremna dokumentacija ponudbe :

Originalna Izjava EU o skladnosti skladna z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi in overjen slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. 
Navodila in informacije v slovenskem jeziku oz. prevedene iz tujega jezika, skladno s točko 1.4. Priloge II Uredbe (EU) 2016/425. 
Splošne zahteve (velja za vzorec ter v nadaljevanju dobavljene artikle po pogodbi):
Na osebni varovalni opremi / embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv uvoznika, naziv izdelka, kataloška številka, proizvajalec, št. kosov v osnovnem pakiranju, standard, rok uporabnosti, lot, CE oznaka. 

Datum: 28. 10. 2020 Žig Podpis odgovorne osebe:

Tehnični list mora biti v slovenskem jeziku, poročilo testa, orginalni prospekt proizvajalca.

Tehnični list mora biti v slovenskem jeziku, poročilo testa, orginalni prospekt proizvajalca.


