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 ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

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

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - “ДОСТАВКА НА ЛЯТНО РАБОТНО 

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

 

            ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - “ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО 

ЗА ЗВЕНО „ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ“ ГР. ВРАЦА“. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗДЕЛИЯТА 

 

 За Обособена позиция № 1:  

№ Сезонно 

определение 

Продукти Мерна 

едини

ца 

Количест

во (брой) 

Описание на продуктите 

и техническа 

характеристика 

1 Лятна 

екипировка - 

МЪЖЕ 

Полугащеризон Брой  Полугащеризон - 
Полугащеризон с 
презрамки изработен от 
плат памук/полиестер в 
съотношение 33% / 67%, в 
основен цвят-тревисто 
зелено. Моделът е рязан в 
областта на кръста и с 
предна платка. Джобове - 
два долни лепени, един на 
предната платка в цвят - 
тревисто зелено, 
закопчаващ се с цип. На 
крачолите има по 1 бр. 
светлоотразителни ленти 
с ширина 5 см. Отстрани 
полугащеризона има 
шлиц с копчета. 
Изисквания към продукта: 
1) Изделието да отговаря 
на ЕN13688 
2) Предоставяне на 
сертификат или 
Декларация за 
съответствие 
3)  Инструкция за 

употреба 

2 Лятна 

екипировка - 

МЪЖЕ 

Яке Брой  Яке - яке с права кройка, 
изработено от плат 
памук/полиестер в 
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съотношени е 33% / 67% с 
основен цвят тревисто 
зелено. Якето е срязано в 
областта на гърдите. 
Горната платка е в цвят - 
сигнално жълто. Два 
горни лепени джоба с 
капаци закопчаващи се с 
велкро. Капаците и 
джобовете са с цвят - 
тревисто зелено. Яката е 
паднала и е в основния 
цвят. На ръкавите да има 
един брой 
светлоотразителни ленти 
с ширина 5 см.. 
Маншетите на ръкавите 
да са с ластик. Якето е с 1 
бр. сигнална лента с 
ширина 5 см. в областта 
на гърдите. Закопчаването 
на якето да е с цип» 
покрит с пластрон 
закопчаващ се с велкро, 
непрекъсващ сигналните 
ленти на двете страници 
на якето и да не е пришит. 
На гърба на якето трябва 
да има трицветно лого на 
предприятието. 
Изисквания към продукта: 
1) Изделието да отговаря 
на EN13Б88 
2) Предоставяне на 
сертификат или 
Декларация за 
съответствие 
3) Инструкция за 
употреба. 

3 Лятна 

екипировка - 

МЪЖЕ 

Тениска Брой  Тениска – с обли деколте 
в цвят тревисто зелено 
 
Изисквания към продукта: 

1) Предоставяне на 
физическа мостра 

2) Предоставяне на 
сертификат или 
Декларация за 
съответствие  
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4 Лятна 

екипировка - 

МЪЖЕ 

Лятна шапка Брой  Лятна шапка с козирка, 
тип бейзболна от П/ПЕ – 
цвят тревисто зелено 
 
Изисквания към продукта: 

1) Предоставяне на 
физическа мостра 

2) Предоставяне на 
сертификат или 
Декларация за 
съответствие 

 

5 Лятна 

екипировка - 

МЪЖЕ 

Обувки Брой  Летни работни обувки - 
обувки половинки от 
естествена телешка кожа, 
с предпазно метално 
бомбе, с модерен дизайн, 
, комфортни, 
антиалергични, 
абсорбираща потта 
подплата и стелки, масло-
киселинно устойчиво, 
противохлъзгащо, 
антистатично, 
полиуретаново ходило. 
Предпазното метално 
бомбе да издържа на удар 
с енергия до 200 J за 
категория S1 
Изисквания към продукта: 
1) Предоставяне на 
физическа мостра 
2) Предоставяне на 
сертификат или 
Декларация за 
съответствие 
3)  Изделието да отговаря 

на EN 345 

6 Лятна 

екипировка - 

МЪЖЕ 

Специализиран 

работен костюм 

-Яке 

Брой  Яке 
Яке изработено в 
комбинация на няколко 
нюанса синьо и 
светлоотразителни 
елементи поставени чрез 
директен печат върху 
плата. 
Предно закопчаване с цип 
с вътрешен пластрон 
достигащ до края на 
яката. Яката на якето да е 
права от вътрешната 
страна подсилена и 
подплатена от мека 
материя тип „кадифе". 
Три джоба на гърдите, 
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един на левият ръкав и 
два предни долни 
затварящи се посредством 
цип. Вътрешен джоб в 
областта на гърдите. 
Анатомично оформени 
ръкави, завършващи с 
маншет, който да е 
подсилен и подплатен от 
вътрешната страна. 
Изисквания към продукта: 
1) Предоставяне на 
физическа мостра 
2) Предоставяне на 
сертификат сертификат 
ОЕКО-ТЕХ 
 

7 Лятна 

екипировка - 

МЪЖЕ 

Специализиран 
работен 
костюм- 
      

Полугащеризон 

Брой 2 Полугащеризон 
Изработен от лицев плат 
65% полиестер, 35% 
памук, 245 г/  м

2
, 

подсилен с 600D 
полиестер. Размери/ 46-64 
Полугащеризон изработен 
в комбинация на няколко 
нюанса синьо и 
саетлоотразителни 
елементи поставени чрез 
директен печат върху 
плата. 
Модел изпълнен с 
множество функционални 
джобове. 
Да има пришит много 
целеви джоб на лявото 
бедро с няколко 
отделения. 
Предни платки за 
наколенки затварящ се с 
ведкро, изработени от 
устойчив материал тип 
„Cordura“ или еквивалент. 
От същият плат на 
наколенките да бъдат 
подсилени и областите 
със силно износване - 
около джобовете. 
Ластични презрамки 
изработени от широк 
открит ластик. 
Допълнително пришито 
ластично парче плат в 
задната част в областта на 
кръста, което да 
предотвратява 
неприятното усещане на 
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навеждане напред. 
Изисквания към продукта: 
1) Предоставяне на 
физическа мостра. 
2) Предоставяне на 
сертификат сертификат 
ОЕКО-ТЕХ. 
 

8 Лятна 

екипировка - 

МЪЖЕ 

Раменно -

бедрен колан 

Брой 2 Раменно-бедрен колан 
тип сбруя, с 
позициониращ колан - 
Предпазни точки - два 
броя, преден и заден D-
образен пръстен. Задният 
D-образен пръстен да е с 
уголемен диаметър 5,5 
см., по-голям от предния 
и да е разположен на 
енерго-разпръскваща 
пластина. Предният D-
образен пръстен да е 
разположен на 
допълнително предно 
парче. Сбруята да е с 
предно закопчаване 
посредством метална 
катарама. Позициониращ 
колан вграден е раменно-
бедрения колан. С два 
позициониращи D-
образни метални 
пръстени - ляв и десен. 
Раменно-бедреният колан 
тип сбруя да се предлага в 
минимум два размера, да 
е сертифициран и трайно 
маркиран по СЕ-марки 
ровка, EN361, EN358. 
Към сбруята да има 
пришити етикети с 
пиктограми и таблица с 
инспекции. Теглото на 
Раменно-бедреният колан 
тип сбруя с 
позициониращия колан да 
не надвишава 1.45 кг. Да е 
със седалищен ремък. 
Изисквания към продукта: 
1) Предоставяне на 
физическа мостра 
2) Предоставяне на 
сертификат 
3) Изделието да отговаря 

на EN361, EN358 

9 Лятна Обувки - високи Брой 2 Обувки категория S3 HRO 
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екипировка - 

МЪЖЕ 

 СI WR ESD. Обувките да 

са от естествена 

хидрофобна (обработена 

да не пропуска ( вода) 

лицева напа с дебелина не 

no-малко от 2,5 мм. и 

високи не по-малко от 25 

см., за да обхващат освен 

глезена и областта на 

подбедрицата. 

Категорията на защита да 

бъде S3, като предпазното 

бомбе и предпазната 

пластина/стелка да са от 

композитен материал (да 

не са метални}. Езикът да 

е от естествена кожа, 

пришит от двете му 

страни за кубинката, за да 

възпрепятства 

навлизането на вода, 

течности, твърди и опасни 

частици. Отпред обувката 

да се пристяга с връзки 

най-малко на шест реда, 

за да се постигне по-

стабилна опора на крака. 

Отстрани да има 

възможност за 

допълнително отпускане 

и затягане с цип, покрит с 

естествена кожа. При 

разкопчаваме на ципа не 

трябва да се допуска 

възможност за навлизане 

на вода и други течности 

във вътрешността на 

обувката, затова да има 

пришито парче кожа с 

подплата, които да 

ограничат чуждите тела и 

течности. В задната част 

на обувката да има 

допълнително пришито 

парче естествена кожа с 

дебелина минимум 2,5 

мм., за по-добра 

износоустойчивост, а 

върху него над петата в 

областта на свивката да 

има пришито парче гума 
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или здрав износоустойчив 

полимер, който да 

предпазва и 

благоприятства за 

трудното износване в 

областта на интензивно 

натоварената зона на 

свивката. От двете страни 

на обувката в областта 

над глезена да има 

пришити 

светлоотразителни ленти 

или кантове, по 

възможност на марката 

ЗМ, за по-добра 

сигнализация при условия 

на намалена видимост. 

Антиалергични и 

противоизпотяващи 

подплата и стелки, 

абсорбиращи потта, 

осигуряващи сухота и 

проветрение на крака. 

Ходилото да е двуслойно 

PU/Гума, директно лято, 

противохлъзгащо, масло-

киселиноустойчиво с РР 

отпред за предпазване и 

по-добра 

износоустойчивост в 

областта на пръстите. В 

областта на грайферите 

ходилото да съдържа 

парчета стъклени 

кристали или други 

подобни материали 

против хлъзгане и по-

добро сцепление върху 

повърхности с наличие на 

разливи на масла и други 

подобни. HRO 

категорията да защитава 

параметрите - до 300° С 

Обувките трябва 

отговарят на следните 

стандарти: 

 

ASTM F2413-11; EN 150 

20345:2011 ; EN 61340-4-3 

Class 3 

 



 

9 
 

Изисквания към продукта: 

1) Предоставяне на 

физическа мостра 

2) Предоставяне на 

сертификат 

3) Изделието да отговаря 

на: ASTM F2413-11, EN 

ISO 20345:2011, EN 

61340-4-3 Class 3 

 

10 Лятна 

екипировка - 

МЪЖЕ 

Ботуши S5 Брой 2 Ботуши изработени от 
PVC/Нитрил, категория 
SS М SRA. Моделът да е с 
метатарзална система за 
защита, 1 която 
едновременно с 
функциите си на 
предпазване да осигурява 
и по-добра гъвкавост при 
свиването в j дадената 
област. Предпазното 
бомбе и предпазната 
пластина/стелка да са от 
композитен материал (да | 
не са метални). Ходилото 
да е противохлъзгащо, 
масло-
киселинноустойчиво. 
Ботушите да отговарят на  
следните стандарти: 
EN ISO 20345:2011  
AS/NZS 2210.3:2009 
Изисквания към продукта: 
1) Предоставяне на 
физическа мостра 
2) Предоставяне на 
сертификат 
3) Изделието да отговаря 

на EN ISO 20345:2011, 

AS/NZS 2210.3:2009 

11 Лятна 

екипировка - 

МЪЖЕ 

Чанта за 

инструменти 

тип куфарче 

Брой 1 Отворена текстилна чанта 
за инструменти тип 
куфарче, изработена от 
100% полиестер 600D 
материя за по-добра 
износоустойчивост. 
Чантата да е със 
сгъваеми.страници и 
сменяема основа от PVC. 
Размерите на куфарчето 
да са минимум L38см. х 
W20СМ. Х Н25см. и да е 
укрепено с метална или 
друг вид твърда и здрава 
дръжка, обвита с мека 
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полипропиленова или 
друг вид полимерна пяна 
или материал, за по 
удобен захват и лесно 
пренасяне. Куфарчето да 
е снабдено с по един 
отворен джоб на късите 
му страници, два 
отворени на едната дълга 
страница, един джоб с 
капак закопчаващ се с 
велкро, един D-пръстен, 
шест външни ремъка и 
четиринадесет вътрешни 
ремъка. Отдолу 
куфарчето има четири 
броя крачета от гума или 
друг вид полимер. Няма 
изискване за цветът на 
изделието. 
Изисквания към продукта: 

1) Предоставяне на 

физическа мостра 

12 Лятна 

екипировка - 

МЪЖЕ 

Заваровъчено 

яке 

Брой 1 Якето да бъде изработено 
от плат с тегло 
350гр.кв.м., в състав 99% 
памук и 1 % въглерод. 
Платът да е с карбонови 
нишки и да е 
антистатичен. Якето е с 
права кройка и с паднала 
яка. Закопчаване – с 
метален цип, покрит с 
пластрон, закопчаващ се с 
пет броя метални тик-так 
копчета, които са скрити. 
Джобове- два горни 
покрити с пластрон, 
закопчаващ се с метални 
тик-так копчетам скрити в 
пластрона. Два долни 
джоба с капаци, 
закопчаващи се с метални 
тик-так копчета, скрити в 
капаците. Всички 
джобове на якето са 
вътрешни, а торбите им 
също са от основният 
плат. От двете страни над 
гърдите да има по една 
гайка за закачане на бадж 
или радиостанция. Якето 
е свободно в кръста. 
Ръкавите завършват с 
ластик на маншетите. 
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Платът от който е 
изработено якето да 
отговаря на следните 
стандарти и норми: 
 
EN ISO 11611:2015-11 
EN ISO 11612:2015-11 
EN ISO 13688:2013-12 
EN 1149-5:2009 
 
Конците използвани за 
ушиване на изделието да 
отговарят на следните 
стандарти: 
 
EN ISO 11611 
EN ISO 11612 
EN ISO 14116 
EN 469 
 
 
Изисквания към продукта: 

1) Предоставяне на 
физическа мостра 

2) Предоставяне на 
сертификати за 
използваните 
материали 
указващи, че 
отговарят на 
посочените в 
изискванията 
европейски норми 
и стандарти 

3) Декларация за 
съответствие 

 
 
 
 
 
 
 

13 Лятна 

екипировка - 

МЪЖЕ 

Заваровъчено 

яке 

Брой 1 Полугащеризонът да бъде 
изработен от плат с тегло 
350 гр.кв.м, в състав 99% 
памук и 1% въглерод. 
Платът да е с карбонови 
нишки и да е 
антистатичен. 
Полугащеризонът е с 
права кройка, рязан в 
кръста  и с колан. 
Закопчаване – с метален 
цип. Джобовете – един 
лепен на предната платка 
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с капак, зашит от двете 
страни и закопчаващ се с 
метално тик-так копче, 
скрито в капака. Два 
долни лепени джоба с 
капаци, закопчаващи се с 
метални тик-так копчета , 
скрити в капаците. Дъната 
на долните джобове да са 
с двойно парче плат и 
самото дъно да е 
прегънато. Един заден 
лепен джоб с капак, зашит 
от двете страни и 
закопчаващ се с метално 
тик-так копче, скрито в 
капака. Дъното на задният 
джоб да е същото като на 
двата предни долни 
джоба. На десният крачол 
да има един 
инструментален джоб със 
същото дъно като на 
задния . Отзад в кръста 
полугащеризона е 
прихванат с ластик. От 
лявата  страна 
полугащеризонът има 
шлиц, закопчаващ се с два 
броя метални тик-так 
копчета, също скрити. 
Катарамите да са 
метални. Отпред на 
крачолите в областта на 
колената да има торби 
(джобове) с възможност в 
тях да се поставят 
наколенки. Платът от 
който е изработено якето 
да отговаря на следните 
стандарти и норми: 
 
EN ISO 11611:2015-11 
EN ISO 11612:2015-11 
EN ISO 13688-2013-12  
EN 1149-5:2009 
 
Конците използвани за 
ушиването на изделието 
да отговарят на следните 
стандарти: 
 
EN ISO 11611 
EN ISO 11612 
EN ISO 14116 
EN 469 
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Изисквания към продукта: 

1) Предоставяне на 
физическа мостра 

2) Предоставяне на 
сертификати за 
използваните 
материали 
указващи, че 
отговарят на 
посочените в 
изискванията 
европейски норми 
и стандарти 

3) Декларация за 
съответствие 

 
 
 
 
 
   

14 Лятна 

екипировка-

ЖЕНИ 

Панталон Брой  Панталон- изработен от 
плат памук/полиестер в 
съотношение 33% / 67%, в 
основен цвят – тревисто 
зелено. Моделът е с колан 
с ластици от двете страни 
и пет гайки. Панталона 
има два долни лепени 
джоба и се закопчава с 
цип. На крачолите има по 
1бр. светлоотразителни 
ленти с ширина 5см. 
 
Изисквания към продукта: 

1) Изделието да 
отговаря на EN 
13688 

2) Предоставяне на 
сертификат или 
Декларация за 
съответствие  
 

15 Лятна 

екипировка -

ЖЕНИ 

Яке   Яке - яке с права кройка, 
изработено от плат 
памук/полиестер в 
съотношение 33% / 67% с 
основен цвят тревисто 
зелено. Якето е срязано в 
областта на гърдите. 
Горната платка е в цвят - 
сигнално жълто. Два 
горни лепени джоба с 
капаци закопчаващи се с 
велкро. Капаците и 
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джобовете са с цвят-
тревисто зелено. Яката е 
паднала и е в основния 
цвят. На ръкавите да има 
един брой 
светлоотразителни ленти 
с ширина 5 см.,  
 
Маншетите на ръкавите 
да са с ластик. Якето е с 1 
бр. сигнална лента с 
ширина 5 см. в областта 
на гърдите.. 
Закопчаването на якето да 
е с цип, но да е покрит 
така, че да не прекъсва 
сигналните ленти на двете 
страници на якето. На 
гърба на якето трябва да 
има трицветно лого на 
предприятието. 
Изисквания към продукта: 
1) Изделието да отговаря 
на EN13688 
2) Предоставяне на 
сертификат или 
Декларация за 
съответствие 
 

16  

Лятна 

екипировка -

ЖЕНИ 

 

 

 

 

 

 

Тениска 

  Тениска- с обло деколте в 
цвят тревисто зелено 
 
Изисквания към продукта: 

1) Предоставяне на 
физическа мостра 

2) Предоставяне на 
сертификат или 
Декларация за 
съответствие  

17 Лятна 

екипировка -

ЖЕНИ 

Лятна шапка   Лятна шапка с козирка, 
тип бейзболна от П/ПЕ – 
цвят тревисто зелено 
Изисквания към продукта: 

1) Предоставяне на 
физическа мостра 

2) Предоставяне на 
сертификат или 
Декларация за 
съответствие  

 

18 Лятна 

екипировка -

ЖЕНИ 

Обувки   Летни обувки - обувки 
половинки от естествена 
телешка кожа, с модерен 
дизайн, , комфортни, 
антиалергични, 
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абсорбираща потта 
подплата, масло-
киселинно устойчиво, 
противохлъзгащо, 
антистатично, 
полиуретаново ходило. 
Изисквания към продукта: 
1) Предоставяне на 
физическа мостра 
2) Предоставяне на 
сертификат или 
Декларация за 
съответствие 
3) Изделието да отговаря 

на EN 347 

19 Лятна 

екипировка -

ЖЕНИ 

Водозащитно 

яке 

Брой 1 Якето да бъде 
водонепромокаемо, 
изработено от материя от 
100% полиестер с PVC 
покритие. Закопчаване с 
цип. Якето да има качулка 
пристягаща се с шнур и 
два предни джоба 
покрити с пластрон. На 
ръкавите и торса да има 
по един брой 
светлоотразителни ленти 
с ширина 5см. 
 
Изисквания към продукта: 

1) Предоставяне на 
физическа мостра 

2) Предоставяне на 
сертификат или 
Декларация за 
съответствие 

3) Изделието да 
отговаря на EN 343 

20 Лятна 

екипировка -

ЖЕНИ 

Водозащитен 

панталон 

Брой 1 Панталонът да бъде 
водонепромокаем, 
изработен от материя от 
100% полиестер с PVC 
покритие. Панталонът да 
е с ластично пристягане в 
кръста и да има два 
странични джоба. На 
крачолите да има по един 
брой светлоотразителни 
ленти с ширина 5 см. 
 
Изисквания към продукта: 

1) Предоставяне на 
физическа мостра 

2) Предоставяне на 
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сертификат или 
Декларация за 
съответствие 

Изделието да отговаря на 
EN 343 

 

Важно! За обособена позиция № 1 „Доставка на лятно работно облекло за 

Общинско предприятие БКС гр. Враца“, Възложителят изисква представяне на 

мостри на определени стоки, които ще се доставят. Участниците задължително 

представят мостри на тези артикули, за които в Техническата спецификация за 

обособена позиция № 1 изрично е посочено, че се изисква такава. Не представянето на 

изискуема мостра води до отстраняване на участника. Мострите ще се използват от 

оценителната комисия за установяване съответствието на стоката с посочените 

характеристики и параметри в техническата спецификация за нея. Ще се изследват 

всички показатели от техническата спецификация за конкретния артикул, за които 

може чрез визуален преглед и измерване да се установи съответствие с изискванията, 

посочени в Техническата спецификация (цвят, тегло, размери, материя, брой и 

разположение на джобове, ципове и др.). Целостта на представените мостри няма да се 

нарушава. Несъответствието на мострата с изискванията поставени в техническата 

спецификация води до отстраняване на участника. 

Участниците трябва да предоставят сертификата за качество, декларации за 

съответствие и инструкции за употреба за всички продукти, за които е указано, че се 

изискват такива документи. Не предоставянето на съответните документи води до 

отстраняване на участника. 

Всеки участник в обществената поръчка за обособена позиция № 1 е длъжен към 

офертата, в отделна опаковка (плик или кашон) да предостави мостри (за които се 

изисква). Опаковката с мострите от артикулите се обозначава с текст „Мостри към 

оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно облекло 

по две обособени позиции”, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на лятно 

работно облекло за Общинско предприятие БКС гр. Враца“.  

В плика (кашона) с мострите се поставя: 

- Списък, подписан и подпечатан от участника, съдържащ наименование на 

предлаганите артикули, производител и пореден номер, който да съответства на 

поредния номер от техническата спецификация и от техническото му предложение; 

- Мостри - всяка от предоставените мостри следва да има поставен от участника номер, 

който да съответства на поредния номер от списъка. Мострите се представят в един 

брой (или чифт), в най-малката предлагана разфасовка (където е приложимо). 

Връщане на мострите: 

След сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка по обособена 

позиция № 1, предоставените мостри се връщат на участниците, като същите са длъжни 

да си ги потърсят от възложителя. Мострите се връщат с приемателно-предавателен 

протокол. Възложителят не е длъжен да съхранява, непотърсени в срок от три месеца, 

считано от датата на сключване на договора с избрания за изпълнител,  мостри на 

останалите участници в поръчката. 

Мострите на участник, с когото е сключен договор за изпълнение на обществената 

поръчка се задържат от възложителя с оглед преценка съответствието на доставяните 

стоки с оферираните, и се връщат след изпълнението на договора и приключване на 

финансовите взаимоотношения между страните. 

  

За Обособена позиция № 2: 
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№ Артикул Мярка Описание на 

продуктите и 

техническа 

характеристика 

1 Зимно работно яке с качулка Брой да е от промазан 

водонепропусклив 

плат и вата 

(различни размери). 

2 Работни обувки и гумени ботуши Брой за чифт Работните обувки да 

са с метална предна 

вложка над 

пръстите, а гумените 

ботуши да са до 

коляното (различни 

номера). 

 

3 Летни и зимни работни ръкавици Брой за чифт  

 

 ВАЖНО! 

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

качество. 

 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.). 

 

 

 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 
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замяна на дефектните изделия с качествени в срок до 15 календарни дни, като всички 

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. 

 

 

 

 

 


