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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ: 

       

 

„ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ПО 

ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 
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ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на работно облекло и лични 

предпазни средства по четири обособени позиции”, която се възлага по реда на 

Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Глава девета от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

Обществената поръчка включва четири обособени позиции: 

 Обособена позиция № 1 - “Доставка на работно облекло и лични предпазни 

средства за Звено „Временна заетост“, извън тези посочени в списъка на стоките и 

услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591 на Министерския съвет 18 

юли 2016 година”. 

 Обособена позиция № 2 - “Доставка на работно облекло и лични предпазни 

средства за Общинско предприятие „Паркинги и гаражи“, извън тези посочени в 

списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591 на 

Министерския съвет 18 юли 2016 година”. 

Обособена позиция № 3 - “Доставка на работно облекло и лични предпазни 

средства за Звено „Временна заетост“, посочени в списъка на стоките и услугите по чл. 

12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591 на Министерския съвет 18 юли 2016 

година”. 

Обособена позиция № 4 - “Доставка на работно облекло и лични предпазни 

средства за Общинско предприятие „Паркинги и гаражи“, посочени в списъка на 

стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591 на 

Министерския съвет 18 юли 2016 година”. 

 

 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 „Възложителят” предварително ще уведомява „Изпълнителя” за необходимите 

количества, както и за населените места до които се извършва доставката ( по факс, 

телефон, e-mail и др.). 

 

Технически характеристики на работното облекло и личните предпазни средства: 

 

  1.1 Лятното работно облекло да се състои от две части: куртка и панталон или 

гащеризон, а при поискване работна престилка, със състав на плата, не по малко от 50% 

памук (различни размери).  

  1.2 Зимното работно облекло да се състои от две части: яке с качулка и панталон или 

гащеризон, като изискването е промазан водонепропусклив плат и вата (различни 

размери).  

 1.3 Сигналните светлоотразителни  жилетки да са с велкро лепенки (различни 

размери}. 

  1.4 Летните работни ръкавици да са с латексова промазка, а зимните с топла подплата.  
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  1.5 Работните обувки да са с метална предна вложка над пръстите, а гумените ботуши 

да са до коляното (различни номера). 

   1.6 Предпазните шлемове да обхващат  предната част на лицето заедно с двете уши и 

под брадичката. 

  1.7 Лятното работно облекло да се състои от две части: куртка и панталон или 

гащеризон, със състав на плата, не по малко от 50% памук (различни размери).  

  1.8 Зимното работно облекло да се състои от две части: яке с качулка и панталон или 

гащеризон, като изискването е промазан водонепропусклив плат и вата (различни 

размери).  

 1.9 Сигналните светлоотразителни  жилетки да са с велкро лепенки (различни 

размери}. 

  1.10 Зимните ръкавици са с топла подплата.  

  1.11 Летните работните обувки да са с дишащата мембрана, а зимните задължително 

да са водонепропускливи  (различни номера). 

   1.12 Летните тениски да са със състав не по-малко от 50 % памук /различни размери/. 

   1.13 Летните шапки да са от памучна материя с удължена козирка,а зимните с 

възможност за предпазване на ушите и врата или плетени от вълна. 

 

Място на изпълнение: гр. Враца и кметствата в Община Враца. 

 

„Изпълнителят” се задължава да придружава всяка доставка със сертификат за 

качество 

 

 

 

 

 


