
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

Съгласно Общия терминологичен речник CPV на обществените поръчки, настоящата 

поръчка има за предмет извършване на ДОСТАВКА (покупка) наРаботно облекло, 

Работни ръкавици, Дъждобрани, Шапки, Каучукови ботуши, Галоши, с код по 

CPV18110000,18141000, 18221300, 18441000, 18812200, 18816000 

Количество- съгласно техническата спецификация 

Максимална прогнозна стойност (финансов ресурс)-2000 лева без ДДС 

Състояние - нови 

 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
№ артикул мярка Прогнозно 

Количество 

1. Работни костюми (куртка с ревер и панталон в правакройка, 
материя - памук 100%, 240г/кв.м.) мярка 42-62 

комплект 26 

2. Гумени цървули ( галоши) номер 36-46 чифт 26 

3. Гумени ботуши номер 40-46 чифт 18 

4. Работни ръкавици с 5 пръста - комбинация - еластични в 
долната част гумирани чифт 100 

5. Работни ръкавици с 5 пръста от плат и кожа 
бр. 100 

6. Защитни очила 
бр. 20 

8. Комплект: жилетка от полиестер и шапка с козирка в 
сигнален цвят за гоначите 

бр. 15 

9. Дъждобран - PVC  бр. 10 

10. Работен комплект - класически /летен/ :яке и 
полугащиризон в цвят зелен, материя -полиестер - 65% и памук 
35% с 190г/кв.м.  мярка 48-62 бр. 8 

11. Работен комплект – работен вариант /зимен/ :яке с 
качулка и полугащиризон, цвят зелен или син, материя -
полиестер - 100% мярка 48-62. бр. 8 

12. Шапка - лятна с козирка 
бр. 26 

ІІ.Изисквания към изпълнението и качеството на стоките: 

1. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: 

Минимална гаранционна поддръжка /ремонт или подмяна на стока с недостатъци в 

гаранционния срок даден от производителя. 

 

2. Изисквания към документацията, съпровождаща стоките предмет на 

поръчката: 



Стоките предмет на поръчката се доставят заедно с всички документи които ги 

съпътстват според вида на стоката и относимите към нея нормативни разпоредби, като 

например – указание/упътване за употреба, технически паспорт/описание, гаранционна 

карта, декларация за съответствие, сертификат за качество, протокол за изпитване и т.н. 

3.Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на 

интелектуални продукти. 

Към стоките предмет на поръчката не следва да има съпътстващи стоки, предмет на 

интелектуални права. Ако има такива то са за сметка на изпълнителя и не следва да 

цената им да бъде включвана в ценовото предложение. 

4. Изисквания за обучение на персонала на възложителя за експлоатация: 

НЯМА 

5. Подпомагащи дейности и условия от възложителя. 

Доставените стоки се монтират/инсталират/разтоварват от представител/за сметка на 

изпълнителя, и се предават на възложителя в състояние на готовност за 

работа/употреба. 

6. Други: 
6.1. График за изпълнение на поръчката в рамките на срока на договра. 

-Доставка на стоките: Стоките ще бъдат доставяни в срок 10 дни от заявка. 

Документиране- Протокол/стокова разписка за приемане и предаване и 

монтаж/инсталиране. 

-Плащане – В 30 дневен срок от подписване на приемо-предавателния 

протокол/стокова разписка за извършената доставка. Документиране- Фактура издадена 

от изпълнителя, Платежно нареждане  

 

6.2. Изисквания към мястото на доставка  

Стоките предмет на поръчката следва да бъдат доставени на административния адрес 

на възложителя. 
 

Забележка: За улеснение на участниците към документацията е приложен образец на 

оферта. 

 

Изготвил:............................ 

 / ………………………………………………/ 

 

 


