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До 
В С И Ч К И заинтересовани лица 
по обществена поръчка с per. 18015 
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Относно: Обществена поръчка с per. № 18015 е предмет: " Доставка на защитни 
обувки половинки" по три обособени позиции 

Уважаеми Дами и Господа, 

Във връзка с постъпило запитване и на основание чл. 33 от ЗОП, правим следните 
разяснения по процедурата: 

Въпрос 1: По първа обособена позиция - защитни обувки половинки категория S3 
съгласно БДС EN ISO 20345:2011 или еквивалентно, допустимо ли е само за №49 - 1 
чифт да се предложи модел, различен от основния, предлаган за останалите номера от 
39 до 48, който да отговоря на всички изисквания и да притежава всички 
характеристики на основния модел? 

Отговор 1: Участникът може да предложи за обувки №49 - 1 чифт друг модел, 
съответно производител, ако е изпълнил всички технически и експлоатационни 
характеристики и това надлежно е вписано в документацията му. 

Въпрос 2: По втора обособена позиция - дамски защитни обувки половинки 
категория S3 съгласно БДС EN ISO 20345:2011 или еквивалентно, възможно ли е 
обувките да бъдат изработени от микро набук - материал с много добри 
експлоатационни качества и осигуряващи оптимален комфорт? 

Отговор 2: Изискванията на Възложителя са връхната част да бъде от мека 
хидрофобирана кожа с висока износоустойчивост и издръжливост на разкъсване. 

Въпрос 3: Трета обособена позиция - сандали професионални категория S1 съгласно 
БДС EN ISO 20345:2011 или еквивалентно, допустимо ли е обувките да бъдат 
изработени от микрофибър - материал с оптимални хигиенни параметри и 
същевременно по-устойчив на химикали и нефтопродукти? 

Отговор 3: Изискванията на Възложителя са професионалните сандали да бъдат 
изработени от естествени материали. 

(инж. Ж. Динчев) 
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