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Проект   договор № BG05M9OP001-1.008-2234-C01  - Подобряване  на условията на труд в Ролпласт ЕООД,  

реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Във връзка с провеждане на процедура с предмет: Закупуване и доставка на ЛПС и 

специално работно облекло, която се провежда в рамките на проект  договор № 

BG05M9OP001-1.008-2234-C01- Подобряване  на условията на труд в Ролпласт ЕООД,  

реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

I. Минимални технически характеристики 

Вид Минимални технически характеристики 

1. Работен комплект яке с  

полугащеризон, както следва:  

1.1 Работен комплект полугащеризон  

с яке с качулка 

Якето да е със състав - 100% ПЕ (полиестър), 120 

гр/м², вата 150 гр.,  Якето да е ватирно със сваляща се 

ватирана качулка, влагозащитно и водоустойчиво - 

1000 мм, студо и ветрозащитно. Да има 

светлоотразителни ленти на платка гръб, предница и 

ръкавите. Два горни външни джоба и два долни джоба. 

Полугащеризон със състав - 100% ПЕ , 120 гр/м², вата 

120 гр., с два реда светлоотразителни  ленти на 

крачолите и светлоотразителен паспел. Закопчаване с 

цип. Вътрешен маншон на крачола на полугащеридона 

-хастар от 100%ПЕ. 

Стандарт CE EN 342 или еквивалент. 

 

Основни защитни качества:  студозащитни, 

ветрозащитни, влагозащитни 

1.2 Работен комплект полугащеризон 

с яке 

Якето да е  със състав 65% ПЕ/35% П (памук), 240 

гр/м². Якето да е с гарнитура и елементи от плат, който 

да  подсилват  лактите. Полугащеризонът да е със 

състав 65% ПЕ/35% П, 240 гр/м². Полугащеризона да е 

с гарнитура и елементи от плат - функционални 

наколенки, многофункционални джобове и капак 

заден джоб. Да има контрастна гарнитура  за мяховете 

на джобовете. Предницата да е с пластмасова катарама 

и вход допълнителни джобчета от плат.  

За полугащеризана - тройни лицеви шевове по 

седалищен, вътрешни и странични шевове. 

Стандарат EN ISO 13688 или еквивалент       

 

Основни защитни качества: ветрозащитни, 

влагозащитни                                                                                       
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1.3 Работен комплект полугащеризон 

с яке 

Състав на плата 100% П, 240 гр/м². Якето да е от плат, 

с капачета горните джобове, колан основа тяло и 

долна част ръкав. Покрит пластмасов цип, маншети и 

колан. Два долни външни джоба Полугащеризон от 

плат,  страничен и заден джоб. Външно пришит горен 

джоб. Долни предни джобове Заден десен 

инструментален джоб. Маншети и колан с височина 

4.5 см. 

Стандарат EN ISO 13688 или еквивалент 

 

Основни защитни качества: прах и замърсявания  

1.4 Работен комплект  полугащеризон  

с яке с качулка 

Състав на якето 100% П - хидрофобиран, вата 150 гр.  

Ватирано яке със сваляща се ватирана качулка, 

водоустойчиво . Да има  светлоотразителен паспел. 

Якето се закопчава с цип до горе и пластрон стигащ до 

вратната извивка. Полугащеризон със състав -  плат 

100%П,  хидрофобиран 260гр. Полугащеризонът да е  

със светлоотразителен паспел. Закопчаване с цип.  

Стандарт CE EN 342 или еквивалент.  

 

Основни защитни качества:  студозащитни 

2. Яке  

Състав на якето - 100%ПЕ.  Якето да е ватирано, със 

сваляща се качулка, свалящи се ръкави с регулируеми 

маншети, лепени шевове, вътрешен джоб, 

светлоотразителен паспел, водоустойчиво и дишащо. 

Якето да има два вертикални долни джоба. Якето да се 

закопчава с цип покрит с пластрон. Светлоотразителен 

паспел от двете страни на гарнитурата на ръкава и 

раменната платка. Водоустойчивост 3000 мм и 

дишащо 3000 гр/ м2/ 24 ч.  

 

Основни защитни качества:  студозащитни 

3. Ръкавици с 5 пръста, както 

следва:  

3.1 Ръкавици с 5 пръста  

Плетени ръкавици от полиестерно трико, топени в 

латекс-цялата длан и частично пръстите отгоре, с 

ластичен маншет. Студозащитни с акрилна подплата. 

Устойчиви на механични рискове като протриване, 

срязване, перфориране и раздиране. 

Стандарти EN388 и EN420 или еквиваленти. 

 

Основни защитни качества:  Студозащитни и 

влагозащитни 
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3.2 Ръкавици с 5 пръста 

Противосрезни ръкавици ниво 5, плетени от 

полиестерно трико със стъклени нишки. Да са топени 

в нитрил.  

Станадарти EN 388 и EN 420 или еквивалент 

 

Основни защитни качества: противорежещи 

 

3.3 Ръкавици с 5 пръста 

Противосрезни ръкавици ниво 5, плетени от 

полиестерно трико със стъклени нишки. Да са топени 

в полиуретан.  

Стандарти EN 388 и EN 420 или еквиваленти 

 

Основни защитни качества: противопробождащи  

4. Ръкавели противосрезни 

Противосрезните ръкавели да имат тънък отвор в 

областта на палеца. Велкро регулируем ремък. 

Дължина 45 см.   

Стандарти  EN 388 и EN 420 или еквиваленти 

 

Основни защитни качества: противосрезни 

 

5. Обувки, както следва: 

   

5.1Обувки цели 

Зимни обувки с категория S3 HRO SRC. Лицевата част 

да е от непромокаема,  телешка кожа с дебелина от 1.6 

мм до 1.8 мм. Ходилото да е  масло-киселинно 

устойчиво, противоплъзгащо, антистатично. Стелката 

да  е анатомична, „дишаща“, износоустойчива.  

Ходило – каучук (гума). 

 

Стандарт ISO 20345 или еквивалент 

 

Основни защитни качества: студозащитни, 

ударозащитни, противопробождащи 

5.2 Обувки цели 

Летни обувки с категория S3 HRO SRC. Лицевата част 

да е от непромокаема,телешка кожа с дебелина от 1.6 

мм до 1.8 мм. Ходилото да е  масло-киселинно 

устойчиво, противоплъзгащо, антистатично. Стелката 

да е анатомична, „дишаща“, износоустойчива. Ходило 

да е от каучук(гума) 

Стандарт ISO 20345 или еквивалент 

 

Основни защитни качества: 

ударозащитни, противохлъзгащи противопробождащи 
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5.3 Обувки цели  

Обувки категория О1 HRO SRC. Лицева част да е от 

телешка кожа 1,6-1,8 мм. Ходилото да е от каучук 

(гума), масло-киселинно устойчиво, противохлъзгащо, 

антистатично, HRO, устойчиво на +300°С.  

Стандарат EN ISO 20345 или еквивалент 

 

Основни защитни качества: 

студозащитни, противохлъзгащи,  влагозащитни 

 

6. Каски 

Каска-полиетиленова. Да има защита срещу UV лъчи, 

антистатична. Да е устойчива на от -20°С до +50°С. Да 

има  6 точково закрепване, мека околожка, ръчно 

регулиране. Тегло: до 318 гр. Каската да е 

диелектрична: 1000 VAC.  

Стандарати EN 397 и EN 50365 или еквивалент 

 

Основни защитни качества: ударозащитни  

7. Зимни шапки 

Състав на шапките - 100 % ПАН. Плетена двойна 

шапка. Дълбочината й да позволява да се обърне и 

образува "маншет" по цялата обиколка.  

Основни защитни качества: студозащитни 

8. Предпазни очила 

Да са плътно прилепващи към лицето и да имат 

панорамно зрително поле. Обгръщащи и без никакви 

визуални смущения да предлагат 180° панорамна 

визия. Да имат възможност за смяна на рамката с 

регулируема каишка. Да имат лицева защита, широка 

видимост. Да са без приплъзване в областта на носа. 

Рамките да са регулируеми и без приплъзване. Да са  

подходящи срещу отблясъци при чести преходи от 

вътрешна към външна среда.  

 

Основни защитни качества: ударозащитни  

 

Изброените по-горе ЛПС са пряко свързани с подобряване на условията на труд във 

фирмата, респективно гарантиране на здравето и безопасността при работа на работниците в 

Ролпласт ЕООД.  

 

За доказване на съответствието със изисквания за стандарти на изделието, кандидатът следва 

да представя заверени копия на издадени сертификати и/или декларации за съответствие. 

В случай, че кандидатът не оферира в своята оферта минималните технически 

характеристики за ЛПС и специално работно облекло, то кандидатът ще бъде отстранен от 

участие в процедурата. 
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II. Срок на изпълнение на доставката:  
Срокът на изпълнение на доставката по настоящата процедура е до 45 календарни дни от 

датата на подписване на договора за доставка между Бенефициента и Изпълнителя, но не по-

късно от 30.12.2018 г. 

В случай, че кандидатът оферира срок по-дълъг от 45 календарни дни и по-кратък от 3 

календарни  дни, то той ще бъде отстранен от участие в процедурата. Срокът се оферира в 

календарни дни и в цели числа. В случай, че кандидатът не е оферирал срока в календарни 

дни и в цели числа, то той ще бъде отстранен от процедурата.  

 

III. Срок на валидност на офертите  - най-малко  45  дни от крайния срок за получаване на 

оферти. При офериран срок на валидност по-малък от 45 дни, кандидатът ще бъде отстранен 

от процедурата. 

  

IV. Условия за гаранционен срок:  

 

Минималният гаранционен срок, който изисква Възложителя е както следва: 

№ Наименование на артикул Минимален 

гаранционен срок 

1. Работен комплект яке с  полугащеризон, както следва:  

1.1 Работен комплект полугащеризон  с яке с качулка 3 месеца 

1.2 Работен комплект полугащеризон с яке 3 месеца 

1.3 Работен комплект полугащеризон с яке 3 месеца 

1.4 Работен комплект  полугащеризон  с яке с качулка 3 месеца 

2. Яке 3 месеца 

3. Ръкавици с 5 пръста, както следва:  

3.1 Ръкавици с 5 пръста Не приложимо 

3.2 Ръкавици с 5 пръста Не е приложимо 

3.3 Ръкавици с 5 пръста Не е приложимо 

4 Ръкавели противосрезни Не е приложимо 

5. Обувки, както следва  

5.1 Обувки цели 1  месец 

5.2  Обувки цели 1  месец 

5.3 Обувки цели 1  месец 

6. Каски 1  месец 

7. Зимни шапки 3  месеца 

8. Предпазни очила Не е приложимо 

 

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния 

протокол. В случай, че кандидат е посочил по-малък гаранционен срок за съответния 

артикул, съгласно изискванията на възложителя, то кандидатът ще бъде отстранен от участие 

в процедурата.  

 

V. Други:  
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Оферираните от кандидата ЛПС и специално работно облекло  следва да бъдат нови и 

неупотребявани. В случай, че кандидатът е оферирал употребявани ЛПС и специално 

работно облекло, то кандидатът ще бъде отстранен от процедурата. 

 

При изпълнение на доставката, Изпълнителят е длъжен да представи техническа 

документация за ЛПС и специално работно облекло, както следва: Сертификати и/или 

декларации за съответствие и техническа спецификация. 

http://www.eufunds.bg/

