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.  МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

                ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

9110,  с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

                      Тел.  05141/2358 , Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

………………………………………………………..                                                                                             

 

 

                                                   УТВЪРДИЛ: 

                                                      Директор на ТП ДЛС Шерба-.......подписано и заличено 
на осн.чл.59 от ЗЗЛД........ 

                                                             /инж. Йордан Радославов/ 

                                                       

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  

С Ъ Б И Р А Н Е  Н А  О Ф Е Р Т И  С  О Б Я В А  

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„ Доставка  , осъществена  чрез покупка на прогнозни видове и количества работно 

облекло за нуждите на ТП „ДЛС Шерба“ за 2020 година, съгласно техническа 

спецификация“ 

 
 

1.При изпълнение на поръчката следва да се извърши „ Доставка  , осъществена  чрез 

покупка на прогнозни видове и количества работно облекло за нуждите на ТП „ДЛС 

Шерба“ за 2020 година, съгласно техническа спецификация“ , както следва: 

№ Спецификация на артикулите Мярка 

Прогнозно 

количество 

       

  І. Работно облекло мъжко    

 

1.1. 

Работно облекло – костюм /яке и панталон/ ватирано 

Зимен ватиран комплект – работно яке със сваляща се качулка и с 

полугащеризон. Закопчаване на якето с цип и тик- так копчета , ластичен 

маншет на ръкавите. брой 19 
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1.2. 

Работно облекло – костюм /яке и панталон/ летен 

100% памук, мин.240гр/м2, Яке- два странични джоба и два 

горни, ластик от двете страни на кръста. Закопчаване с цип и копчета. 

Панталон- два странични и един заден джоб; ластик от двете страни 

на кръста брой 19 

1.3. Тениска от трико, материал 100% памук, 150гр/м2 , цветна брой 38 

1.4. 

Обувки мъжки от естествена кожа зимни 

Подплата антиалергична , абсорбираща потта; подвижна 

стелка , абсорбираща влагата, метално бомбе брой 19 

1.5. 

Обувки мъжки от естествена кожа летни 

Велур и текстил, подплата абсорбираща влагата , стелка- 
подвижна и антистатична; бомбе 

брой 19 

  ІІ. Работно облекло дамско брой  

 

2.1. 

Работно облекло дамско (туника и панталон) за работа в кухня 

– бяло 

Комплект: туника с шпиц деколте и три джоба и панталон в свободна 

кройка с два джоба и ластик в кръста. Материя: памук/полиестер, 120 гр/м2 

дишаща материя, предпазвща  от изпотяване брой 2 

2.2. 

Работно облекло дамско (туника и панталон) – цветно 

Комплект: туника с шпиц деколте и три джоба и панталон в свободна 

кройка с два джоба и ластик в кръста. Материя: памук/полиестер, 120 гр/м2 

дишаща материя, предпазвща  от изпотяване брой 3 

 

2.3.  

Елек ватиран 

Класически ватиран елек тип „грейка“ с два джоба. Материя: от лицев 

плат със състав 100% полиестер тип „шифон“, капитонирана полиестерна 

вата брой 5 

2.4 

Работно облекло – костюм /яке и панталон/ летен 

100% памук, мин.240гр/м2, Яке- два странични джоба и два 

горни, ластик от двете страни на кръста. Закопчаване с цип и копчета. 

Панталон- два странични и един заден джоб; ластик от двете страни 

на кръста брой 3 

2.5 Тениска от трико, материал 100% памук, 150гр/м2 , бяла брой 10 

 

2.6. Предна престилка през врата бяла брой 2 
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Престилка с джоб. Материя: памук/полиестер 

 

2.7. 

Шапка пилотка бяла 

Изработена от памук/полиестер брой 2 

2.8. 

Дамско яке- зимно 

Ватирано яке, 100% полиестер брой 5 

2.9. 

Работни обувки дамски сабо бяло- естествена кожа 

Сая от естествена кожа; стелка- естествена кожа, 

полиуретаново ходило брой 2 

2.10. 

Работни обувки дамски естествена кожа –зимни 

Подплата антиалергична , абсорбираща потта; подвижна 
стелка , абсорбираща влагата, метално бомбе 

брой 5 

2.11. 
Работни обувки дамски естествена кожа –летни 

Текстил, ; подплата – абсорбираща способност 
брой 5 

  ІІІ. Работно облекло за сервитьор    

3.1.  

Мъжка риза бяла 

Мъжка риза с дълъг ръкав, класическа кройка, външен джоб, 

състав:памук брой 1 

3.2.  

Мъжки елек 

Мъжки елек, гръб от габардин, закопчаване с четири копчета, два 

предни джоба с филетки; коланче за регулиране на талията, поставени на 

гърба на елека. Брой 1 

3.3.  

Мъжки панталон черен 

Панталон, прав свободен, стандартна кройка, с три джоба 

ПЕ/П; 200г/м брой 1 

3.4. Мъжки обувки за сервитьор черни- естествена кожа Брой  1 

 IV. Други   

4.1. 

Работни ръкавици 5 пръста – материал: найлон, полиестер или 

еквивалентни м-ли брой 100 

 

Важно! На основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП, Всяко посочване на стандарт, 

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон 

се допълва с думите „или еквивалентно/и".! 
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2.Възложителят не се задължава да заяви в пълен обем посочените в техническата 

спецификация артикули и количества и не носи отговорност пред изпълнителя за претенции в 

случай, че обемът на поръчката не бъде изцяло изпълнен.  

Забележка: Размерите на артикулите ще бъдат уточнени при заявките за поръчка 

след сключване на договор за изпълнение. 

ИЗИСКВАНИЯ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

3. Минимални изисквания към предмета на доставка:  

3. 1. Всички стоки да са нови, във фабрично запечатани опаковки, с ненарушена цялост, без 

скрити или явни дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и 

безпроблемна експлоатация за периода на ползването им, с етикети на български език и да 

съдържат маркировка, от която да е видно: модел, размер, тип материали, указания за почистване 

– пране, гладене, химическо чистене, свиваемост и пр. 

         3.2.Работното облекло трябва да бъде задължително опаковано в подходящи за транспорт и 

съхранение опаковки. 

         3.3..Изисквания към документацията, съпровождаща стоките, предмет на поръчката:              

         Стоките , предмет на поръчката се доставят заедно с всички документи, които ги 

съпътстват според вида й  и относимите към нея нормативни разпоредби , като например – 

указание/упътване за употреба, технически паспорт /описание , и т.н. 

      3.4.Товарене, транспорт , разтоварване и предаване  на доставката.  

     .Изисквания към транспорта. 

      Товаренето, транспорта и разтоварването на договорената доставка до мястото на 

предназначението  е за сметка на Изпълнителя 

      Опаковка и обозначение 

      Доставката ще е опакована така, че да предотврати повреда или влошаване на състоянието й 

по време на транспортирането й  до крайната дестинация. Непредвидени и случайни разходи по 

транспорт и съхранение са за  сметка  на Изпълнителя . 

        Разходите за повреди на доставката, дължащи се на неподходящо опаковане са за сметка на 

Изпълнителя. 

        4. Срок на договора/срок за изпълнение: 

        - Срокът на договора: до 31.12.2020г. 

        - Срок за изпълнение на всяка отделна доставка, след  заявка на Възложителя :  до 10 

(десет) календарни дни  и започва да тече от момента на получаване от Изпълнителя на заявка 

от Възложителя.  

        5.Начин на възлагането – със заявка от Възложителя. Заявката следва да се предостави в 

писмена форма по електронен път/факс/електронна поща/на или по телефон на  представител на 

изпълнителя, като съдържа подробно описание на заявените артикули и техните количества 

        6.Пределната обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката – 4500.00лв. ( 

четири хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС, за която стойност Възложителят сключва 

договор, и която включва всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи 

доставката разходи определени франко място на доставката. 

       7.Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от : стопанска 

дейност на ТП ДЛС Шерба 

        8. Място на изпълнение: ТП ДЛС Шерба, с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 
 

Изготвил:...... подписано и заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД.......... 

(Янка Стойчева) 


