
 

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) на Работно облекло, с 

код по CPV- 18110000 

Максимален прогнозен финансов ресурс-5000,00 лева без ДДС 

Състояние - нови 

 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ артикул мярка 
Прогнозно 

Количество 

Прогнозна ед.цена 

в лв. без ДДС 

1 

Работни костюми (куртка с ревер и 

панталон в права кройка, материя - 

памук 100%, 240г/кв.м.) мярка 42-62 

комплект 30 18 

2 
Гумени цървули ( галоши) номер 36-

46 
чифт 30 5 

3 Гумени ботуши номер 40-46 чифт 30 13 

4 

Работни ръкавици с 5 пръста - 

комбинация - еластични в долната 

част гумирани 

чифт 100 1,1 

5 
Работни ръкавици с 5 пръста от плат 

и кожа 
чифт 100 1,5 

6 

Работен комплект - класически 

/летен/ :яке и полугащиризон в цвят 

зелен, материя -полиестер - 65% и 

памук 35% с 190г/кв.м.  мярка 48-62 

бр. 10 30 

7 

Работно яке с перфактна 

кройка,функционални джобове и 

сигнални елементи-материя 

памук/полиестер 270гр.м.кв.600D 

PX/oxford/PU -цвят кафяво 

бр. 13 38 

8 

Работен полугащиризон с перфактна 

кройка,много функционални 

джобове,подсилени колена, 

сигнални елементи-материя 

памук/полиестер 

270гр.м.кв.,подсилен с 600D 

PX/oxford/PU- цвят кафяво 

бр. 13 45 

9 

Работен комплект – работен вариант 

/зимен/ :яке с качулка и 

полугащиризон, цвят зелен или син, 

материя -полиестер - 100% мярка 

48-62. 

бр. 10 50 

10 

Зимно ватирано яке с 

качулка,светлоотразителни 

елементи,закопчаване с цип и 

пластрон,два долни джоба и един 

бр. 13 43 



нагърден-материя 

Полиестер/oxford/PU -цвят синьо -

зелено 

11 

Зимен ватиран и водозащитен 

полугащеризон,светлоотразителни 

елементи,два долни,два задни  и 

един нагърден  джоб-материя 

Полиестер/oxford/PU -цвят синьо -

зелено 

бр. 13 38 

12 Шапка - лятна с козирка.Цвят оранж бр. 50 3 

13 

Работни обувки -Половинки от 

лицева телешка кожа 

Подплата:  дишаща с отлична 

абсорбция и десорбция на потта 

Стелка: сменяема, анатомична, 

антибактериална, абсорбираща 

влагата 

Подметка:  антистатична 

бр. 15 25 

14 

Комплект облекло за 

готвачка/панталон, риза,престилка и 

шапка/ 

бр. 2 40 

15 
Облекло за хигиенистка комплект 

/панталон,туника/ 
бр. 2 40 

16 
Чехли за готвачка и  хигиенистка 

бр. 2 20 

          

 

ІІ.Изисквания към изпълнението и качеството на стоките: 

1. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: 

Подмяна на стока с недостатъци в 10 дневен срок. 

 

2. Доставка на стоките: Стоките ще бъдат доставяни в срок до 5 работни дни от 

подаване на заявка. Документиране- Протокол/стокова разписка за приемане и 

предаване. 

 

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

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

от изпълнителя, Платежно нареждане  

 

4. Изисквания към мястото на доставка  

Стоките предмет на поръчката следва да бъдат доставени на административния адрес 

на възложителя. 
 

Изготвил:.......чл.59 ЗЗЛД.... 

 / Д.Жеков/ 

 


