
ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРТА 
 

Сдружение Български Червен кръст набира оферти  

за избор на доставчик на облекло. 

 

Предмет на поръчката: Доставка на облекло 

 

Позиция 1 – Спортни дрехи на стойност от 46 975 лв. с ДДС: 

 

Параметри: 

Спортни дрехи - горнище и панталон 

 

Цвят на артикулите: Черен или сив 

 

Размери:  

Спортни дрехи по спецификация и възрасти Процент от общото количество % 

За възраст 0-2 години 5 

За възраст 5-7 години 5 

За възраст 8-10 години  7 

За възраст 11-12 години 7 

За възраст 12-13 години 7 

За възраст 14-17 години 9 

За възрастни - размер L 26 

За възрастни - размер XL 34 

 

Материал: Двуконечна вата 60% - 80% памук + 20% - 40% полиестер 

 

Други изисквания:  

 Отсъствие на качулка 

 Отсъствие на метални подсилващи елементи и ципове 

 Минимално тегло на плата - не по-малко от 400гр/м
2
 

 

Позиция 2 – Комплект дамско бельо на стойност от 11 700 лв. с ДДС: 

 

Параметри за комплекта: 

Бикини, тениски, чорапи 

 

Цвят на артикулите: Бял 

 

Размери: 

Дамско бельо по спецификация и възрасти Процент от общото количество % 

За възраст 0-2 години 5 

За възраст 5-7 години 5 

За възраст 8-10 години  7 

За възраст 11-12 години 7 

За възраст 12-13 години 7 

За възраст 14-17 години 9 

За възрастни - размер M 26 

За възрастни - размер L 34 

 



 

Материал: 80% - 100% памук 

 

Други изисквания: 

 Отсъствие на метални подсилващи елементи и ципове 

 

 

В случай че проявявате интерес, моля да изпратите оферта съдържаща следната 

информация: 

 Количество на артикулите по категории 

 Срок на валидност на офертата (не по-кратък от 15 януари 2019 г.); 

 Срок на изпълнение и доставка (най-късно до 5 работни дни след 

подписване на договор); 

 Предоставяне на гаранционен срок на заявената стока, за отстраняване на 

фабрични дефекти; 

 Вид и съдържание на опаковките по артикули; 

 Посочени срокове и начини на плащане авансово и/или след получаване; 

 Метод на плащане – по банков път; 

 Място на доставка – НУЛЦ на БЧК в с. долни Лозен. Адрес: ул. 

"Половраг" 31, с. Долни Лозен, обл. София 

 

Моля, заедно с офертата да изпратите и мостри на артикулите по Позиция 1 и 

Позиция 2 до г-н Генади Григоров в Национален съвет на БЧК на адрес бул. 

"Джеймс Баучер" 76, 1407 София , България. 

 

Офертите по позиции 1 и 2 ще бъдат оценявани по следните критерии и 

техните относителни тегла: 

 

1. Степен на съответствие - 15%; 
2. Предложено количество - 70%; 
3. Срок за изпълнение - 15% . 

 

Може да подавате оферти, които да са за позиции 1 и 2, както и оферти, 

които да са поотделно за всяка от двете позиции. 

 

Краен срок за получаване на офертите до 17.00 на 10.12.2018г. в стая 111 - 

деловодството на НС на БЧК на адрес: бул. „Джеймс Баучер” 76, София 1407, или 

на електронен адрес: g.grigorov@redcross.bg. При наличие на въпроси, моля 

обръщайте се към г-н Г. Григоров на мобилен телефон: 0882 530 250 . 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРИМ! 

 

mailto:g.grigorov@redcross.bg

