
1/2 

ЗЗ  АА  ПП  ИИ  ТТ  ВВ  АА  НН  ЕЕ  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 1. Моля, да ни бъде изпратено ценово предложение/оферта за доставка на 

специално работно облекло, предназначено за ползване във високопланински и 

зимни условия при надморска височина над 1500м., както следва: 

1.1. Грейка комплект (горно яке и панталон) – 50 бр. 

1.2. Ръкавици скиорски – 50 чф. 

Ценовото предложение да включва: стойността на 1 (един) брой изделие 

(артикул) с включен ДДС, за отделните позиции и крайна стойност на поръчката с 

включен ДДС.  

1.3. Заедно с офертата да се приложи и актуален каталог. 

1.4. Срещу всеки артикул в офертата да се посочи каталожен номер от при-

ложения каталог. 

2. Техническа спецификация. 
№ 

 

№ Артикул Описание Коли-

чество 

1. Грейка 

комплект 

1.1

. 

Горно яке Изработено от двупластова или трип-

ластова GORE-TEX или друга еквива-

лентна мембранна материя, непропус-

каща вода и вятър и позволяваща тялото 

да диша, с подлепени шевове или по-

добри характеристики; регулация на та-

лията, качулката и маншетите; вътреш-

на част от материята следва да бъде тип 

полартек или подобна с възможност за 

пристягане в долния край; два или по-

вече джоба с цип. 

50 бр. 

 1.2 Панталон Изработен от мембранна материя 

GORE-TEX или друга еквивалентна ма-

терия, непропускаща вода и вятър и 

позволяваща тялото да диша, с подле-

пени шевове или по-добри характерис-

тики; кръстна платка с еластични през-

рамки; два или повече джоба с цип; 

вътрешни гети. 

50 бр. 

2. Ръкави-

ци скиорс-

ки 

  с пет пръста и с мембрана, осигуряваща 

водонепропускливост. 

50 чф. 

3. Размерите на облекло ще бъдат уточнени допълнително между възложи-

тел и изпълнител в срок до 10 работни дни от датата на подписване на договор за 

изпълнение. В случай на необходимост участващите фирми следва да предвидят 

възможност за подмяна на размерите на дрехите. 

 

4. Изисквания при изпълнение на доставката: спазване на техническата спе-

цификация по т. 2.  

5. Приложен сертификат за качество. 

6. Срок на валидност на офертата - 60 (шестдесет) календарни дни от край-

ния срок за получаване на офертите. 
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7. Плащането ще бъде извършено по банков път, след изработка и установя-

ване съответствието на изработеното с показателите техническата спецификация. 

8. Показателят за избор ще бъде по критерий „най-ниска цена”.  

9. Предложението/офертата да бъде подписано и подпечатано и да съдържа 

адрес и телефон/факс. 

Срок за изпълнение: до 31 октомври 2013г. 

Място на доставка: гр. София. 
Очакваме Вашият отговор не по-късно от 16:

00
 ч. на 19 август 2013 г. по 

факс 02/92 29585, e-mail: kkk67@abv.bg или изпратени на адрес: гр. София кв. Го-

рубляне, п. код 1138, военно формирование 28870. 

За контакти: Константин Брайков, тел. 02/92 29571 и 0898 740 496. 

 

 


