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       ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

 

 

„ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО, ПОСОЧЕНО 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град Враца, 2019 година 

mailto:obshtinavr@b-trust.org
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 ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на работно облекло, посочено 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”, 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 пет обособени позиции: 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - “ДОСТАВКА НА ЛЯТНО РАБОТНО 

ОБЛЕКЛО ЗА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС“ ГР. ВРАЦА“. 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - “ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ“ ГР. ВРАЦА“. 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - “ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТ И ТУРИЗЪМ“ ГР. ВРАЦА“. 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - “ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА 

РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ  НА ОБЩИНА 

ВРАЦА“. 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - “ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА 

ЗВЕНО „ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ“ ГР. ВРАЦА“. 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 - “ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА 

МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ В ДЕТСКИ 

ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ЯСЛЕАИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА 

ВРАЦА И ЗА ПЕРСОНАЛА НА ПРОЕКТ BG05MOP001-2.004-0058-C01 СТИМУЛ ЗА 

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ“. 

  

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗДЕЛИЯТА 

 

 За Обособена позиция № 1  ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП, във 

връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП. 

 

 

 За Обособена позиция № 2:  

 

1. Доставка на лятно работно облекло - лятна работна куртка и летен работен 

панталон - работното облекло да се състои от две части: куртка и панталон или гащеризон, със 

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

2. Доставка на зимен работен панталон – панталон или гащеризон, като изискването е 

промазан водонепропусклив плат и вата (различни размери). 

3. Доставка на сигнални светлоотразителни жилетки - с велкро лепенки (различни 

размери). 

4. Доставка на тениски -  да са със състав не по-малко от 50 % памук (различни размери). 
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5. Доставка на летни и зимни шапки -  Летните шапки да са от памучна материя с удължена 

козирка; Зимните шапки с възможност за предпазване на ушите и врата или плетени от вълна. 

 

ВАЖНО! 

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.). 
 

 

За Обособена позиция № 3 ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП, във 

връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП. 

 

 

 

За Обособена позиция № 4: 
 

№ 
 

Вид работно облекло 

 

Техническа спецификация 

1. Костюм 

/туника+панталон/ 

Туника- различна цветова гама:,  издържащ на 60 

градуса по Целзий; права, без копчета, с V-образно 

деколте, с цепки от лявата и дясната страна на 

ханша; с къс реглан ръкав, с два предни джоба на 

нивото на ханша и едни преден горен ляв джоб; 

дължина на туниката – 80 см; с размери XS, S, M, 

L, XL, XXL и ХXXXL, материал памук/ полиестер 

50 % ПЕ/50% П, 140 гр.; 

Панталон- различна цветова гама:едноцветен,  

издържащ на 60 градуса по Целзий; с подлепен 

твърд колан и набор с ластик от лявата и дясната 

страна на талията; с размери XS, S, M, L, XL, XXL 

и ХXXXL,материал памук/. 

полиестер 50 % ПЕ/50% П, 140 гр 

2. Чехли медицински  Цветова гама - бяло, изработено от естествена 

кожа, с полиуретаново покритие, PVC ходило; 

номерация от 35 до 45 размер. 

3 Пола или панталон- 

дамски 

Панталон- цвят черен/тъмно син, изработен от плат 

65/35 ПЕ/Памук. Предна част-закопчаване с цип, 2 

бр.вътрешни джобове; 

Пола- Цвят черен, изработен от плат 65/35 

ПЕ/Памук; 

4 Панталон - мъжки Панталон- цвят черен/тъмно син, изработен от плат 

65/35 ПЕ/Памук. Предна част-закопчаване с цип, 2 
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бр. вътрешни джобове; 

5 Блуза/риза Дамска/мъжка риза различна цветова гама с дълъг 

ръкав, състав на плата- 55% памук, 45% полиестер 

или в друго съотношение, различни размери. 

 

 ВАЖНО! 

 Възложителят предварително ще уведомява Изпълнителя за необходимите 

количества. 

 

 

За Обособена позиция № 5: 

 

1. Доставка на лятна работна куртка за Община Враца и кметствата от общината - състав на 

плата, не по малко от 50% памук (различни размери). 

 

2. Доставка на летен работен панталон за Община Враца и кметствата от общината - състав 

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

 

3. Доставка на зимен работен панталон за Община Враца и кметствата от общината - от 

промазан водонепропусклив плат и вата (различни размери). 

 

4. Доставка на сигнални светлоотразителни жилетки за Община Враца и кметствата от 

общината - с велкро лепенки (различни размери). 
 

 

 ВАЖНО! 

 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.). 

 

 

За Обособена позиция № 6: 

 
 

Звено № по 

ред 

Артикул Описание на артикулите и технически 
характеристики 

Здравни кабинети в 

детски градини 
1. Дамска туника Дамска медицинска туника с различни 

цветни мотиви: водни кончета, розови 
сърца, панделки и т.н. С асиметрично или 
остро деколте, с къс прикачен ръкав, един 
горен и два долни джоба, цепки странично. 
Плат - щампа, изработен от 50% полиестер 
и 50% памук. Размери; от XS до 3XL. С 
голяма износоустойчивост и запазване на 
цвета при многократно пране. 

 2. Дамски панталон Медицински панталон за ясени с ластик в 
областта на кръста, различни цветове, 
съобразно цветните мотиви от туниката. 
Изработен от плат 50% полиестер и 50% 
памук, падащ добре и устойчив на петна и 
често пране. Размери; от XS до 3XL. 
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 3. Медицински 
обувки 

Дамско медицинско сабо от естествена 
кожа, перфорирано, бял цвят. Стелка: 
естествен велур. 

   Ходило: полиуретан /PU/ Размери: от 35 до 
42. 

 1. Дамска туника Дамска медицинска туника с различни 
цветни мотиви: водни кончета, розови 
сърца, панделки и т.н. С асиметрично 
деколте и къс прикачен ръкав, един горе и 
два долни джоба, цепки странично. Плат -
щампа, изработен от 50% полиестер и 50% 
памук, Размери: от XS до 3XL. С голяма 
износоустойчивост и запазване на цвета при 
многократно пране. 

Яслени групи на 
детски градини 

2. Дамски панталон Медицински панталон за жени с ластик в 
областта на кръста, различни цветове, 
съобразно цветните мотиви от туниката. 
Изработен от плат 50% полиестер и 50% 
памук, падащ добре и устойчив на петна и 
често пране. Размери: от XS до ЗХL. 

 3. Медицински 

обувки 

Дамско медицинско сабо от естествена 
кожа, перфорирано, бял цвят. Стелка: 
естествен велур. Ходило: полиуретан /PU/ 
Размери: от 35 до 42. 

Здравни кабинети на 

училища 

1. Дамска туника Дамска медицинска туника с шпиц деколте 
и яка, бяла, с къс ръкав, с три джоба и зелен 
кант на ръкавите, яката и джобовете, с 
копчета. Изработен от плат 50% полиестер 
и 50% памук. Размери: от XS до 3XL. С 
голяма износоустойчивост и запазване на 
цвета при многократно пране. 

 2. Дамски панталон Дамски медицински панталон, зелен цвят, с 
ластък в областта на кръста. Изработен от 
плат 50% полиестер и 50% памук, падащ 
добре и устойчив на петна и често пране. 
Размери: от XS до ЗХL. 

 3. Дамски обувки Дамско медицинско сабо от естествена 
кожа, перфорирано, бял цвят. Стелка: 
естествен велур. Ходило: полиуретан /PU/ 
Размери: от 35 до 42. 

Здравни кабинети на 
училища 

4. Мъжки 
комплект -туника 
и панталон 

Мъжки комплект - туника и панталон, зелен 
цвят. Туника с остро деколте, три джоба, 
прикачен ръкав, цепки от двете страни. 
Изработен от плат 50% полиестер и 50% 
памук. Размер: XL. С голяма 
износоустойчивост и запазване на цвета при 
многократно пране. 

 

 

5. Мъжки обувки Мъжко медицинско сабо от естествена 
кожа, перфорирано, бял цвят. Стелка: 
естествен велур. Ходило: полиуретан /PU/ 
Размер: 41 

„Проект СТИМУЛ за 
ранно детско 

1. Дамска туника Дамска медицинска туника с различни 
цветни мотиви: водни кончета, розови 
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развитие" сърца, панделки и т.н. С асиметрично 
деколте и къс прикачен ръкав, един горе и 
два долни джоба, цепки странично. Плат -
щампа, изработен от 50% полиестер и 50% 
памук. Размери: от XS до 3XL. С голяма 
износоустойчивост и запазване на цвета при 
многократно пране. 

 

 

2. Дамски панталон Медицински панталон за жени с ластик в 
областта на кръста, различни цветове, 
съобразно цветните мотиви от туниката. 
Изработен от плат 50% полиестер и 50% 
памук, падащ добре и устойчив на петна и 
често пране. Размери: от XS до ЗХL. 

 

 

3. Дамска престилка Дамска престилка с дълъг ръкав, зелен цвят, 
с яка, три джоба - един горен и два долни. 
Плат, изработен от 50% полиестер и 50% 
памук, 

   Размери: от М, L и XL. С голяма 
износоустойчивост и запазване на цвета при 
многократно пране. 

 4. Мъжка риза Мъжка риза с дълъг ръкав, син цвят, с черен 
кант на яката. Размери: L, XL, 2XL 

 5. Мъжки панталон Мъжки панталон, класически тип, 
еластична материя, цип и скрита 
закопчалка, два предни и два задни джоба, с 
дълъг крачол, черен цвят. Състав на плата - 
65% полиестер и 35% памук. 
Размер: L, XL, 2XL 

 

 ВАЖНО! 

 Изискване към всички артикули е да отговарят на изискванията на европейските и 

българските стандарти за безопасност и качество. 
 

 СРОКОВЕ 

 Възложителят си запазва правото да поиска доставка на допълнителни 

количества облекла и обувки, при възникнала необходимост от това в срока на 

договора.  

 Срок на доставка: Срокът за изработка и доставка на място при възложителя за 

конкретна заявка за работно облекло не трябва да надвишава 30 (тридесет) 

календарни дни от датата на получаване на възлагателното писмо, в поисканият обем 

(артикули и съответните бройки). 

 Срок на отговорност за явни и скрити недостатъци на доставено облекло и 

обувки: 2 (два) месеца от приемане на всяка отделна доставка, считано от датата на 

подписания без забележки приемателно – предавателен протокол. 

  Срок за отстраняване на явни недостатъци и/или несъответствия на 

облеклото и обувките, когато са констатирани от Възложителя при проверка и 

приемане на всяка отделна доставка: до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 

датата на получаване на съставения за целта констативен протокол. 

 В случай на предявени рекламации от страна на Възложителя за явни и скрити 

недостатъци на доставеното облекло и обувки в срока на отговорност по т. 2 по-горе, 

изпълнителят следва да организира поправка (отстраняване) на недостатъците или 

замяна на дефектните изделия с качествени в срок до 15 календарни дни, като всички 
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разходи, включително и транспортните разходи по направените рекламации, ще бъдат 

изцяло за негова сметка. 

 Изпълнителят следва да осигури място на територията на гр. Враца, където да 

бъдат предявявани рекламациите.  

 

 


