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Се събра, за да разгледа техниаIеското предложение за изпълнение на поръrIката Illl
допуснатия участпик в обявената обществена поръчка чрез публично състезанIле с предNIс-l:
на работно облекло (работен KocTlo]tt - яке Il панталон, Il зlINtно рабо'гtlо якс)" "!оставка
122004
ЛЪ
реф.

РВЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
I. Кратко описание на техническото предложение на участниците:

,,СОЛиД СЕЙФТИ'ЕОО,Щ, гр. С,гара Заr"оllа
Срок на валидност на офертата: 5 месеца, от
датата която е посочена за дата на получаване на
офертата,
Срок на изпълнение на поръчката - 30 /тридесет/
дни от датата на подписване на договора

количество:
Работен костюм -яке и панталон 1268 броя;
Зиплно яке - 1 198 броя
Срок за изпълнение на доставката: не по дълъг
от 10 работни дFIи от датата на заявката
Изпълнителят следва да достави на площадката
на Възлоясителя минимум 800 броя работни
костюми и 800 броя зимни работни якета.
Гаранционен срок: Не по - маJIко от 3 месеца от
датата на доставка
Подробно описание на техничесI(ите
иззисквания:
у.tастникът да прилага системи за управление на
качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001
:

5 месеца, от датата която е посочена за лата на

получаване на офертата

30 /тридесет/ дни от датата на подлисване

договоDа
Работен костюм -яке и пант.lлоIl
Зимно яке 1 198 броя

-

н.1

l268 броя

не по - дъ-цъг от i0 работни днIi от датата lla
заявката на Възло)Itителя за доставка нч1
минимум 800 броя работни костIоми rr 800 б11,1я
зипtни работни якета.
З месеца от датата на доставка
/{а

20l 5г. или еквивалентно.
Протоколът от Лабораторни изпитания от
акредитирана лаборатория за текстил и
текстилни изделия, трябва да съдържа следните
показатели:
състав на плата,
Наличие на санфоризация - за работно облекло

яке и паFIталон
Наличие на санфоризация и хидрофобизация за
работно зимно яке,
Грамаrк на плата за всяко от изделията - площна
п,lаса,

Показатели за оценка на Мострата:
Работен костюм: Яке:

2

длtоба горе /ляв и десен/, затваряне с капаци с
велкро , капаците са с цвят кралско синьо, 2
външни дlItоба долу/ляв и десен/,
Украсителни /декоративни/ шевове с рaвличен
цвят от основния върху всички дrкобове,
!война яка , с видима част - основният цвят на
изделието и задна част - с цвят кралско синьо;
Платка в цвят кралско синьо отзад на ръкавите,
по цялата дължина и широчина от 10 до 14 спt.,
Закопчаване: с копчета, скрит копчелък чрез

платка - пластрон по цялата височина на
куртката и закопчаване чрез 4 до 5 бр, копчета ll
велкро в горната и долната част на пластрона.;
Велкро в долната част на ръкавите - за
пристягане; Пришит колан на ханша /долната
част на якето/ с вграден частично ластик - от
двете страни с дължина от б до 10 см., цвят:
кралско синьо. Ширина на колана: от 4 до 8 см,

Панталон:

2 големи външни предни дrкоба отпред /ляв и
десен/; 1 заден, отзад вдясно, с капак - с цвят
крirлско синьо, закопчаване с велкро; 2

Мострата отговаря

инструментални дяtоба на крачолите, като
единият - на десният крачол е с капак - с цвят
кралско синьо и закопчаване с велкро;
Закопчаване: с копчета, скрит копчелък - с З до
5 бр. копчета, като най-горното е открито
поставено; Ластици на кръста от двете страни на
колана; Гайки за колан - N{иниплум 5 броя,
отпред - х 1 бр. -ляво и дясно, встрани -х 1 бр.
- ляво и дясно и отзад - миниNIум 1 бр, L{вят на
гайките - кралско синьо и ширина - от 3 до 4 см.
Зимно яке:
Лицев плат: от 240 до 260 гр./м', 1007о памук,
санфоризиран против свиваемост,
хидрофобизиран; I {вят на лицевият плат:
основен - тъмно син, платки с разлиqен цвят кралско синьо отпред горе от двете страни и
отзад горе в областта на раменете върху цялата
шLtрина. Ширина на платките с цвят кралско
2

синьо - от 10 до 20 см.; Хастар полиестер или
полиамид, с тегло от 40 до 80 гр./м', каптониран
с вата - с тегло от l20 до 180 гр,lм2;2,.скрити"
дrкоба горе /ляв и лесен/ със закопчаване с
копчета; 2 броя вътрешни джоба отпред долу
/ляв ll десен/, с декоративни платки с IIвят
кралско синьо и ширина от 4 до 8 см. и
светлоотразителен паспел между тях и
основният лицев плат; Украсителни паспели от
светлоотразителна леItта - по дължината на
ръкавите отпред и отзад; Вътрешен дхсоб отляво, с размери: височина от 15 до 20 см. и
ширина - от 10 до 15 см,, закопчаване чрез копче
или велкро или цип,

Техrtическото предложение на участника отговаря на предварително обявените усло1}lIrl.

II. Списък }Ia участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедура,I,а.
мотиви за отстраняването им:

lI

Няма такива участIlици

III. Списък на участниците и офертите допуснати до отваряне на плрIка с ,,Пред;tаl atltl
ценови параметри":
. ,,СоЛИД сЕЙФТи" Еоо.Щ, гр. Стара Загора

,Щата на

приI(лючване работата на ко]\,tисията: 04,01.2018г.

Комиспя:

Членове:

2. инltс. Красипtира

!имитрова

_)

