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УТВЪРДИЛ:  
ЗАМ.ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС „ШЕРБА“ 
                                                /инж. Р.Радев / 

Упълномощен да проведе процедурата със  
Заповед №404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба 
 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

       За изпълнение на  обществена поръчка за услуга, открита чрез публична покана по 
реда на Гл. Осма „а” от ЗОП с предмет:  „Доставка, чрез покупка, на лични 
предпазни средства – очила за работа с компютър за нуждите на служителите при 
ТП „ДЛС Шерба” за 2015 г., съгласно Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните 
изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
работа с видеодисплеи“ , открита във връзка със Заповед №288/02.12.2014г. на 
директора на СИДП ДП Шумен. 
 
       ВЪЗЛОЖИТЕЛ- ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ШЕРБА  ТП НА 
СИДП ДП ШУМЕН 
 
1.Количество и обем: изпълнението на обществената поръчка включва: 
1.1. Личните предпазни средства /очила за работа с компютър/ са за 27/двадесет и 
седем/ правоимащи служители на ТП „ДЛС Шерба”; 
1.2. Изпълнителят се ангажира за изработването и снабдяването с очила за работа с 
видеодисплей въз основа на представен от Възложителя списък и приложени 
индивидуални рецепти на служителите, след определянето на изпълнител по 
настоящата процедура. Изработването на диоптрични очила с антирефлексно покритие 
се извършва само със съгласието на служителите, включени в списъка на Възложителя. 
1.3. Служителите имат право да избират от предлаганите от Изпълнителя видове рамки 
и стъкла. Максималният ресурс предвиден за един служител е в размер на 140.00 
лв. /сто и четиридесет / лева без вкл. ДДС. При избор на рамки и стъкла надхвърлящи 
тази стойност ТП „ДЛС Шерба” не поема ангажимента да заплати разликата в 
стойността, същата се заплаща лично от лицето. 
1.4. Гаранционен срок на изработените очила не по – малък от 12 месеца. 
1.5. Изпълнителят за своя сметка отстранява констатирани дефекти или недостатъци на 
изработените очила за всеки конкретен случай в срок до 7 (седем) работни дни. 
1.6. Място на изпълнение на поръчката - посоченият обект от изпълнителя- офис, 
магазин или оптика . Ако обекта не е на територията на област Варна , участника 
следва да извърши  за своя сметка посещение на  място в ТП ДЛС Шерба със свой  



мобилен екип. В случай, че доставката се осъществява на адреса на териториалното 
поделение, разходите по опаковане и транспортирането й са за сметка на изпълнителя. 
 
1.7. Участника, следва да разполага със съответният квалифициран персонал, в 
съответствие с предмета на поръчката. 
*Количествата на предвидените за доставка артикули /27 броя лични предпазни 
средства – очила за работа с компютър/ са прогнозни и не обвързват Възложителя 
със задължителното им усвояване след сключване на договора между 
Възложителя и Изпълнителя. 
2.Срок и място на изпълнение на доставките. Срок на договора. 
2.1.Срок за изпълнение на доставките – до 30 /тридесет/ календарни дни, след 
получаване на заявката от Възложителя; 
2.2.Срок на договора – 31.12.2015 г. 
 
3. Други условия: 

Изработването на очила за работа с видеодисплей ще се извършва на база 
индивидуални заявки на служителите, които са включени в предварително подаден от 
Възложителя  списък на служителите с право на очила в ТП ДЛС Шерба, изготвен въз 
основа на рецепта, издадена на съответния служител при оценка на състоянието на 
зрението му след последно проведен профилактичен очен преглед от лекар-
офталмолог.  

Поименният списък на служителите от ТП ДЛС Шерба се предоставя на 
участника, избран за изпълнител на обществената поръчка, в срок до три календарни 
дни след сключване на договора за изпълнение. Списъкът може да се актуализира от 
Възложителя по време на действието на договора за изпълнение. 

Служителите на ТП ДЛС Шерба в момента на приемане на индивидуалната 
заявка за очила, съобразно естетичните им предпочитания за големината, форма, тегло, 
материал на изработка и физиологичните им усещания за комфорт и удобство, имат 
право да изберат стандартна или друга диоптрична рамка. Изборът се осъществява на 
място в оптика на изпълнителя или при посещение на  място в ТП ДЛС Шерба от 
мобилен екип на изпълнителя. Мобилните екипи имат за цел обслужване на 
служителите, в случай, че участникът не разполага с оптика за изпълнение на предмета 
на поръчката на територията на област Варна. Персоналът, включен в състава на 
мобилния екип, следва да притежава образование съответстващо на  изискванията на 
Наредба № 19 от 27.08.2008 год. за устройството и дейността на оптиките и здравните 
изисквания към тях.  
    Участникът се задължава да осигури минимум 10 различни вида стандартни 
диоптрични рамки за избор от страна на служителите на Възложителя. 

За изработката и доставката на всяка индивидуална заявка се изготвя приемо-
предавателен протокол, в който се отбелязва датата на поръчката, спецификацията на 
поръчката, стойността на поръчката и датата на получаване на изработени очила. 
Протоколът се подписва от служителя на възложителя и представител на изпълнителя. 
 
4.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
1. Стъклата за очила следва да отговарят на следните изисквания: 
1.1. да са диоптрични за корекция на зрението; 
1.2. да са бели, органични; 
1.3. да са монофокални, сферични; 
1.4. да са с двустранно многослойно антирефлексно покритие; 



1.5. да са с твърдо покритие против надраскване; 
1.6. да са с хидрофобно покритие; 
1.7. да са с индекс на пречупване на светлината; 
1.8. да са маркирани със съответния знак на производителя 
 
2. Рамките за очила следва да отговарят на следните изисквания:  
2.1. стандартна диоптрична рамка с гарантиран произход и качество. 
 
 
 
 

Изготвил: /п/ 
               /инж. Слави Златинов – Гл.инженер и отговорник БТ при  ТП ДЛС „Шерба“ 
               Дата на предаване на Възложителя: 27.05.2015г 

 
 
 


