ИЗИСКВАНИЯ

И ЧЕРТЕЖИ
Открита процедура за избор на доставчик на услуга:

Изработка и доставка на служебно облекло за нуждите
на „Алианц Банк България“ АД, за цялата страна
Обща информация:
Предметът на поръчката представлява изработка и доставка на служебно облекло за нуждите на Алианц
Банк България АД, за цялата страна, съгласно утвърдени стандарти за дизайн.
Описаните дейности, независимо от техния обем се извършват от Изпълнителя чрез негов собствен/нает
персонал или подизпълнител, с негови пособия, инвентар, механизация и транспорт.
Обект на поръчката са всички офиси на на Алианц Банк България АД на територията на цялата страна.
Първите трима класирали се участника трябва да подготвят мостри за своя сметка както следва:
1 - дамска риза дълъг ръкав
2 – дамска риза 7/8 ръкав
3 – мъжка риза дълъг ръкав
4 – фишу с размери 60/60
5 – вратовръзка

Техническо описание на изделията:
1. Описание на мъжка риза с дълъг ръкав:
Класическа мъжка риза в прав силует,
цвят светло син - C41 M0 Y0 K0
1. Дълъг ръкав - с маншет 6,5см и две копчета
за регулация
2. Яката е класическа, твърда подходяща за
вратовръзка
3. Закопчаване на предна част с копчета тон в
тон и канон с ширина 3см.
4. Гръб без пенсове. От размер 38 до 44 без
плоха на гърба, от 46 до 52 с плоха, за
повече свобода в плещите
5. Страничен шев затворен тип „френски“.
6. Подгъв на фуния 5мм
7. Копчета тон в тон –брандирани(мострите
могат да бъдат изработени без лого).
8.

2. Описание на зимна дамска блуза с дълъг ръкав:
Класическа дамска блуза в леко втален
силует, цвят светло син - C41 M0 Y0 K0
1. Дълъг ръкав с прав маншет 6см и две
копчета за регулация.
2. Яката е класическа, средна твърдост
подходяща за фишу.
3. Закопчаване на предна част с копчета тон в
тон и канон с ширина 2,5см.
4. Предна част с пенсове за оформяна на бюст
и талия.
5. Гръб с пенсове.
6. Страничен шев на оверлог.
7. Подгъв на фуния 5мм.
8. Копчета тон в тон –брандирани(мострите
могат да бъдат изработени без лого).

3. Описание на лятна дамска блуза с 7/8 ръкав:
Класическа дамска блуза в леко втален
силует, цвят светло син - C41 M0 Y0 K0
1. 7/8 ръкав с прав маншет 4см и две копчета
за регулация.
2. Яката е класическа, средна твърдост
подходяща за фишу.
3. Закопчаване на предна част с копчета тон в
тон и канон с ширина 2,5см.
4. Предна част с пенсове за оформяна на бюст
и талия.
5. Гръб с пенсове.
6. Страничен шев на оверлог.
7. Подгъв на фуния 5мм.
8. Копчета тон в тон –брандирани(мострите
могат да бъдат изработени без лого).

4. Примерна снимка дамски шал/фишу:

5. Примерна снимка вратовръзка:

Спецификация и технически изисквания към лицеви текстилни материали:
1 вариант
Показатели

Единица на величината

Технически изисквания

Количествен състав

%

Маса на единица площ
Максимална температура при
пране и сушене
Степен на гладене

g/m2

Памук/полиестер
60/40 +-5%
110+-5%

Показатели

Единица на величината

Технически изисквания

Количествен състав

%

Маса на единица площ
Максимална температура при
пране и сушене
Степен на гладене

g/m2

Памук/еластан
97/3 +-1% EASY CARE
120+-5%

Показатели

Единица на величината

Технически изисквания

Количествен състав

%

Маса на единица площ
Максимална температура при
пране и сушене
Степен на гладене

g/m2

Памук
100 % EASY CARE
110+-5%

2 вариант

3 вариант

Спецификация и технически изисквания към подлепващ материал(тъкан)
За мъжка риза и дамска блуза
Показатели

Единица на величината

Технически изисквания

Количествен състав

%

Памук

Маса на единица площ

g/m2

140+-5%
90+-5%

Максимална температура при
пране и сушене
Степен на гладене

Общи изисквания към мострите
Мострите трябва да бъдат изработени в размери:
 Дамски размер 44/М в ръст 160-164
 Мъжки в размер 42/L в един от посочените варианти.
Към тях да се приложи картел от другите платове.

Общи изисквания към готовите изделия:
Готовите изделия трябва да са съобразени със стандартизираните обмерни данни за мъже и жени, като означаването
на размера на облеклата да се извършва съгласно БДС или еквивалент. Всеки от размерите трябва да има възможност
да бъде поръчан в две различни височини:
За жени да има възможност за две височини: разликата между двата ръста е +3см в дължината на тялото и ръкавите
ръст 160-164
ръст 170-174
Облеклата се изработват след влизането в сила на договора и заявката, изпратена на Изпълнителя от Възложителя.
За определяне на точните размери на облеклата на право имащите служители Изпълнителят е длъжен да предостави
комплект еталонни бройки от всеки артикул мъжки и дамски изделия, в пълна серия с номерации по БДС(обмерна
колекция). В заявката Възложителят посочва броя и размера на служителите, по които следва да бъдат изработени и
доставени облеклата и местата (обектите на Алианц Банк България АД), на които трябва да бъдат изпратени.

