Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа
на Европейския социален фонд

Проект BG05M9OP001-1.008-1253-C02 „Осигуряване на добри и безопасни условия
на труд във "ВИП професионално почистване" ЕООД“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
по процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет:
„Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло“
Административен договор BG05M9OP001-1.008-1253-C02 по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020”
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НАИМЕНОВАНИЕ НА АРТИКУЛИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В
ДОСТАВКАТА, ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Специално работно облекло – лятно:
Панталон летен - Изработени от 100 % памук - 260гр./м2. основен
цвят: червен, ганитурен: черен.
Панталон с подсилени колене, ластик на талия гръб, гайки за колан,
предни джобове с уширение, заден десен джоб с капак от гарнитурният
плат, ляв страничен джоб с мехче и капак и десен инструментален джоб.
Мехчетата, вход преден джоб и капачетата са от гарнитурен плат.
Закопчаване с цип и копчета. Двойни лицеви украсителни шевове с цвета
на гарнитурата по шлиц предница, чатал предница и гръб и за
подсилването на коленете. Изделията да отговарят на EN 13688:2013 или
еквивалент.
Куртка лятна- 100% памук, 260 гр/м², основен цвят: червен, ганитурен:
черен.
Лятна куртка със свалящи се ръкави с плетен маншет, покрито
закопчаване, джоб за мобилен телефон, частично в страничните ластик
на колана. Лицеви украсителни шевове в цвета на гарнитурният плат за
прикачване на горни външни джобове с капак, по: пластрона, яката,
щрифелката на рамото и колана в основата на якето. Два големи долни
предни джоба, чийто вход е с лента от черния плат.
Изделието да отговаря на стандарт EN ISO 13688:2013 или еквивалент
Тениска лятна - Изработени от 100% полар - 150гр./м2. Тениска с обло
деколте. Раменните и вратна гръб са побити с бие на верижна, която се
вижда от лицевата страна на блузата. Резервата на вратна предница е
побита на широка покривна, така че шевовете са върху бието и
предницата. Подгъв ръкави и основа 2 см на широка покривна.
Изделията да отговарят на EN 13688:2013 или еквивалент.
Елек летен - Изработени от 100 % памук. червен цвят.
Елек с два предни джоба в шев и една филетка, закопчаващи се с
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цип.Торбите са побити върху предниците на триола с оплит отгоре и
отдолу. На дърпачите на всички ципове е промушена връзка в цвят тон в
тон са елека, завършващ с накрайник. Елека е с висока яка и се закопчава
с цип до горе. По подгъва, ръкавните и равенните шевове е измината
триола с оплит отгоре и отдолу. Изделията да отговарят на EN
13688:2013 или еквивалент.
Шапка с козирка - Шапка от 5 парчета, с козирка и закопчаване с
пластмасов регулатор. В горния край на всяко парче да има бродирано
"оченце".
Защитни обувки летни – обувка половинка категория О1. Лицевата
част е изработена от тележка кожа с дебелина от 1.6-1.8 мм. Ходилото е
изработено от каучук, масло-киселинно устойчиво, противохлъзгащо,
антистатично, със HRO защита за устойчивост до 300 градуса. Връзките
минават през четири връзковода тип "дупчица" с метална кабса.
Изделието да отговаря на EN 20347 или еквивалент.
Специално работно облекло – зимно:
Панталон ватиран - Ватиран панталон със светлоотразителен паспел,
100% памук хидрофобиран плат, 260 гр/м2, вата 120 гр. Основен цвят
тъмно синьо с гарнитура кралско синьо- гарнитура долни джобове, капак
заден джоб и малък инструментален джоб. Заден джоб с размери 16/17
см и правоъгълен капак с ширина 6 см и светлоотразителен паспел.
Светлоотразителен паспел при гарнитура долни предни джобове. Два
едни върху друг инструментални джоба. Предно закопчаване с цип и
копче. Двойни лицеви шевове по контура на външните джобове, чатал
предница и гръб и страничните. Изделията да отговарят на EN 342 или
еквивалент.
Ватирано многофункционално яке - 100% памук, основен цвят червен,
гарнитура черна. Ватирано яке със сваляща се качулка, свалящи се
ръкави с регулируеми маншети, лепени шевове, вътрешен джоб,
светлоотразителен паспел, водоустойчивост 3000 мм и дишащо 3000 гр/
м2/ 24 ч. Два вертикални долни джоба в шев и два външни горни с
капачета закопчаващи се с тик-так копче. Якето се закопчава с цип
покрит с пластрон, фиксиращ се с 5 бр. тик-така. Светлоотразителен
паспел от двете страни на гарнитурата на ръкава и раменната платка,
както и под платка предница и от двете страни на среден детайл качулка.
Изделието да отговаря на EN 342 или еквивалент.
Блуза с дълъг ръкав ватирана - Състав 50% памук /50% полиестер,
цвят: черен. Маншетите, бие вратна и основата са от щрик тон в тон с
цвета на блузата. Лицеви шевове на 0.5 см побиващи резервата на
маншетите, основа тяло и вратна извивка. Изделията да отговарят на EN
13688:2013 или еквивалент.
Ватиран елек - Изработен от полиестер/памук. Ватиран хидрофобиран
елек в черен цвят и с мулти функционални джобове. Закопчаването е с
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цип покрит с пластрон, който стига до поло яката. Ръкавните на хастара
са с ластик за по-добра изолация. Джобовете са симетрични на двете
предници: по 1 хоризонтални и 1 вертикални с цип на всяка предница.
Горни и долни външни джобчета с капачета и велкро. Елекът да отговаря
на EN 13688:2013 или еквивалент.
Шапка - 100 % ПАН. Плетена двойна шапка. Дълбочината й позволява
да се обърне и образува "маншет" по цялата обиколка. Цвят черен.
Защитни обувки зимни - КАТЕГОРИЯ: О1 HRO SRC. Лицева част от
телешка кожа 1,6-1,8 мм. Ходилото е от каучук (гума), масло-киселинно
устойчиво, противохлъзгащо, антистатично, HRO, устойчиво на +300°С.
Връзката минава през 4 реда метални връзковода тип "халка". Изделието
да отговаря на EN 20345 или еквивалент.
Лични предпазни средства:
Защитна работна престилка /гумена/ - Предна престилка изработена от
ПВЦ, в бял цвят. С текстилни връзки за врата и кръста. Изделието да
отговаря на EN 420 или еквивалент.
Защитни ръкавици /синтетичен латекс без пудра/- Домакински
ръкавици от латекс, флокирани с дължина 30 см. Цвят: жълт. Изделието
да отговаря на EN 420 или еквивалент.
Защитни ръкавици /водоустойчиви/ - Плетени ръкавици от
полиестерно трико, топени в нитрил, ластичен маншет. Ръкавиците са
устойчиви на претриване, перфориране, срязване и раздиране. Изделието
да отговаря на EN 420 или EN 388 или еквивалент.
Каска - Каска-полиетиленова. Защита срещу UV лъчи, антистатична.
Устойчива на -20°С до +50°С. 6 точково закрепване, мека околожка,
ръчно регулиране. Тегло: 318 гр. Диелектрична: 1000 VAC. Изделието
да отговаря на ЕN 397 или EN 50365 или еквивалент.
Противопрахова лицева маска- Сгъваема защитна маска с клапан
FFP1 NR D. Външна щипка за нос. Eластични ленти. Изделието да
отговаря на EN 140:2001+А1:2009 или еквивалент.
Антирефлексни очила /очила за работа с видеодисплей/Антирефлексни очила /очила за работа с видеодисплей/. Защитни очила
за рабта с видеодисплей, които неутрализират вредните магнитни
лъчения и намаляват умората в очите.
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Посочените изисквания в техническата спецификация са минимални.
Конкретните размери на личните предпазни средства и специалното работно облекло
(където е приложимо) ще се предоставят от Възложителя или упълномощено от него
лице за доставката на база предоставена ръсторазмерна таблица от избрания
изпълнител.
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След представяне на офертата оферентът е длъжен да представи в офиса на
Бенефициента мостри на всеки един артикул от посочените в техническата
спецификация и офертата /без наименование, лого и визуализация/.
Личните предпазни средства и специалното работно облекло, които ще бъдат
доставени, трябва да са нови и неупотребявани.
При доставката на личните предпазни средства и специалното работно облекло
изпълнителят трябва да представи техническа документация на български език, която
включва (както е приложимо):
 данни и характеристики;
 ръководства (инструкции) за експлоатация;
 почистване и хигиенни инструкции;
 декларация за съответствие.
Върху специалното работно облекло – зимно яке, тениска, куртка, блуза, ватиран елек,
шапка – следва да бъдат изписани чрез щампа наименованието и логото на
Бенефициента. Върху специалното работно облекло – елек летен – следва да бъдат
изписани чрез бродерия наименованието и логото на Бенефициента.
Личните предпазни средства и специалното работно облекло, там, където е приложимо,
следва да са в съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на
правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Изготвянето на визуализация
съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация
и комуникация 2014-2020г. върху специалното работно облекло - зимно яке, тениска,
куртка, блуза, ватиран елек, шапка - следва да бъде чрез щампа, а за елек летен – чрез
бродерия.
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