No.

Публикувана
Възложител Описание
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ТП Държавно
ловно
стопанство
Шерба при
СИДП ДП
Шумен

Доставка ,
осъществена
чрез покупка на
прогнозни
видове и
количества
работно облекло,
включено в
списъка по чл.
12, ал. 1 т. 1 от
ЗОП за нуждите
на ТП „ДЛС
Шерба“ за 2019
година, съгласно
техническа
спецификация,
както следва:
I.работно
облекло мъжко:
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- 20бр;
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- 20бр;
3.Тениска от
трико, материал
100% памук,
150гр/м2 ,
цветна- 40 бр;
II.Работно
облекло дамско:
1.Работно

Период на
Валидна Оттеглена
валидност, Подпис
до, вкл. на
дни
13/06/2019 6
15:01

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 4бр; 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- 3бр
; 3.Елек ватиран.
Класически
ватиран елек тип
„грейка“ с два
джоба. Материя:
от лицев плат със
състав 100%
полиестер тип
„шифон“,
капитонирана
полиестерна
вата- 5 бр;
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
-3бр.; 5. Тениска

от трико,
материал 100%
памук, 150гр/м2 ,
бяла- 10бр;
6.Предна
престилка през
врата бяла.
Престилка с
джоб. Материя:
памук/полиестер2бр.; 7. Шапка
пилотка бяла.
Изработена от
памук/полиестер2бр; III.Работно
облекло за
сервитьор:
1.Мъжка риза
бяла. Мъжка риза
с дълъг ръкав,
класическа
кройка, външен
джоб,
състав:памук 1бр 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- 1
бр; 3.Мъжки
панталон черен.
Панталон, прав
свободен,
стандартна
кройка, с три
джоба ПЕ/П;
200г/м- 1бр.

