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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за 

 

„Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за 

нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ 

 

1. Настоящата обществена поръчка е за доставка на лични предпазни средства и 

специално работно облекло в териториални дирекции, както следва: 

 

 гр. София 1309, ул. “Алдомировска” № 114 – Териториална дирекция „Държавен резерв” 

гр. София; 

 Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Враца  - гр. Враца 3000, ул. “Илия 

Кръстеняков” № 2; 

 гр. Плевен 5800, ул. “Васил Левски” № 192 – Териториална дирекция „Държавен резерв” 

гр. Плевен; 

 гр. Велико Търново 5000, ул. “Христо Ботев” № 86 – Териториална дирекция „Държавен 

резерв” гр. Велико Търново; 

 гр. Варна 9000, ул. “София” № 28 – Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. 

Варна; 

 гр. Бургас 8000, ул. “Александровска” № 9 – Териториална дирекция „Държавен резерв” 

гр. Бургас; 

 гр. Пловдив 4000, бул. “Марица” № 21 – Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. 

Пловдив; 

 с. Соколово 5392, община Дряново – Централна техническа база; 

 гр. Стара Загора 6000, ул. „Хаджи Димитър Асенов” № 22 - Териториална дирекция 

„Държавен резерв” гр. Стара Загора. 

 

2. Общото количество по видове, описание на основните технически 

характеристики и изискванията на Възложителя към изпълнението на поръчката и към 

моделите на необходимите за работещите в ТД на ДА ДРВВЗ лични предпазни средства 

и специално работно облекло, са описани подробно както следва: 

 Приложение № 1 - Лични предпазни средства; 

 Приложение № 2 - Лятно работно облекло; 

 Приложение № 3-  Специално работно облекло  - Зимно; 

 Приложение № 4 -  Работни обувки/Ботуши. 

 

 

3. Транспортна опаковка: Всички стоки се доставят в подходяща транспортна 

опаковка, така че да е осигурена защита от външно влияние и повреди по време на 

транспортирането им до мястото на доставка. 

4. Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за доставка е по предложение на 

участника, но не повече от 30 (тридесет) дни от сключване на договор. 

5. Гаранционен срок: Участниците предлагат гаранционен срок и условията, 

при които е валидна гаранцията на изделията при фабрично-заводски дефекти и 

спазване на изискванията за ползване, поддръжка и съхранение от потребителя, в 

съответствие с БДС, EN и нормативните разпоредби за отделните артикули. 

6. Доставка: Продуктите трябва да бъдат придружени от следните актуални 

документи: фактура, приемо – предавателен протокол, сертификат за качество, 



сертификат или декларация за произход, декларация за съответствие и документ за 

гаранционен срок на доставените изделия. 

7. Техническите характеристики: Посочените технически характеристики 

на стоките са минимални, като участниците следва да предложат стоки със същите 

характеристики или по – добри.  

При подаване на офертата си участникът представя задължително и каталог 

със снимки, описание и инструкции за ползване, поддръжка и съхранение на 

всички предлагани артикули. Каталогът на избрания за изпълнител участник 

се задържа от възложителя, като по силата на договора, изпълнителят се 

задължава да доставя същите по вид и качество стоки. Каталогът на 

останалите участници се освобождават при поискване в срок до 1 (един) месец 

след сключване на договора.  

 

 

Неразделна част от настоящата Техническа спецификация са: 

 

 Приложение № 1 - Лични предпазни средства; 

 Приложение № 2 -  Лятно работно облекло; 

 Приложение № 3-  Специално работно облекло  - Зимно; 

 Приложение № 4 -  Работни обувки/Ботуши. 

 

 


