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част от Q v e o u A

ОТДЕЛ ..СНАБДЯВАНЕ“ 

РАЗЯСНЕНИЕ 1

До: Всички заинтересовани фирми Дата: 28.10.2019

От: Марияна Братованова

Тел: 02/8122 435 Факс: 02/8122 588

Разяснение по обществена поръчка с предмет „Доставка на защитни облекла за работа при дъжд и студ ” 

Във връзка с постъпили въпроси от фирми, прилагаме следното разяснение:

Въпрос № 1:

Относно визията на предната част на якето, моля да уточните:
На лявата предна част на гърдите има изобразени два джоба. Моля да уточните затварянето на джобовете и дали 
са вътрешни или външни.
На лявата и дясната предни части на гърдите до светлоотразителната лента има изобразени наклонени линии. 
Моля да поясните какво схематизират те.
Моля да дадете повече разяснения относно долните джобове на якето. Вътрешни или външни са джобовете. Ако 
са вътрешни, схематично изобразени по този начин, биха били плитки /без достатъчен обем/. Възможно ли е 
изместване на отвора на джоба към страничния шев, за да се създаде по-голяма дълбочина на джоба. Моля също 
така да уточните вида на закопчаване на джоба.
Отговор на въпрос № 1;

Относно визията на предната част на якето:
Двата джоба в лявата част на гърдите са вътрешни и се затварят с цип.
Наклонените линии на лявата и дясната предни части до светлоотразителните ленти не са елементи 
на дрехата.
Долните джобове на якето са вътрешни. Закопчаването е с цип, покрит с капак. Възможно е 
изместване на отвора на джоба към страничния шев, за да се създаде по-голяма дълбочина на джоба.

Въпрос N° 2:

Относно визията на задната част на панталона и полугащеризона, моля да уточните:
В областта между двете светлоотразителни ленти на крачолите има по една 
хоризонтална линия. Моля да поясните какво схематизира тя.
Отго в о р  на въпрос N° 2:

Хоризонталната линия на задната част на панталона и полугащеризона, в областта между двете 
светлоотразителни ленти, не е елемент на дрехата.

Въп ро с  № 3 :

Моля да поясните колко, какъв вид и с какво закопчаване са джобовете върху платката на гърдите на 
полугащеризона.
Отго в о р  на в ъ п ро с  Ns 3:

Върху платката на гърдите на полугащеризона има трима джоба -  голям
1 джоба -  за xi

С уважение,

. б (с цип и капак) към който са 
пришити два по-малки външни джоба -  за химикал в средата и по-голягй ^цйгм^^пак) в лявата част
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