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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО 

РЕДА НА ЗОП 

 

 

 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 

“Доставка, осъществена чрез покупка  на  автомобилни гуми, необходими за 

служебните автомобили и селскостопанска техника на  ТП  Държавно горско 

стопанство „Генерал Тошево”  при „СИДП” ДП Шумен за 2015 г., съгласно техническа 

спецификация” 

1.Количество и обем: изпълнението на обществената поръчка включва: 

Доставка, осъществена чрез покупка  на автомобилни гуми, съгласно Техническа 

спецификация. 

2. Място на изпълнение на поръчката- ТП ДГС „Генерал Тошево“, гр.Генерал 

Тошево, обл.Добрич, ул.”Трети март” №42 

3. Срок на договора – 31.12.2015г 

4. Условия по възлагане и отчитане на дейностите по договора:  

4.1. Възлагането на дейностите е както следва: 

Доставката ще се извършва след предварителна заявка, подадена по факс или email, в 

срок не по- дълъг от три календарни дни, считано от датата на получаването й. 

4.2. Отчитане/приемане на дейностите ще се извършва на базата на приемо-

предавателен протокол и представяне на оригинална фактура, по посочената в ценовата 

оферта твърдо договорена единична цена за съответния вид гуми. 

 

5. Спецификация на видовете  гуми, необходими за нуждите на на  ТП „ ДГС 

Генерал Тошево“ 

 



№ 

  

  

Размер 

  

  

Мярка- 1 

брой 

 

           Сезонност   

изисквания  към 

характеристиките които следва да 

покриват предлаганите гуми 

съгласно  Европейски регламент 

за етикирането  (Регламент ЕО 

№1222/2009) 

летни зимни  

1 2 3 4,1 4.2. 5 

1 

205/75 R 16 

 брой да х 

1.Горивна ефективност- от А  до 

G 

2.Сцепление на мокро- от А  до G 

3.Външен шум –  от клас -1 черна 
черта до клас - 3 черни черти за 

звукови вълни 

2 185/75 R 16 брой х да 

1.Горивна ефективност- от А  до 

G 

2.Сцепление на мокро- от А  до G 

3.Външен шум –  от клас -1 черна 

черта до клас - 3 черни черти за 

звукови вълни 

3 

215/90 15C 

 

Комплект 

външна и 

вътрешна всесезонни  

1.Горивна ефективност- от А  до 

G 

2.Сцепление на мокро- от А  до G 

3.Външен шум –  от клас -1 черна 

черта до клас - 3 черни черти за 

звукови вълни 

4 

195/70 R15 

 брой да х 

1.Горивна ефективност- от А  до 

G 

2.Сцепление на мокро- от А  до G 

3.Външен шум –  от клас -1 черна 

черта до клас - 3 черни черти за 

звукови вълни 

5 205/60 R16 брой х да 

1.Горивна ефективност- от А  до 

G 

2.Сцепление на мокро- от А  до G 

3.Външен шум –  от клас -1 черна 

черта до клас - 3 черни черти за 

звукови вълни 

6 15.5 R38 брой всесезонни   

 

             Посочените доставки  по вид  са прогнозни и не обвързват Възложителя с 

поръчка след сключване на договор ; 

Предложената единична цена следва да включва всички разходи на изпълнителя, 

свързани с изпълнението на поръчката,  включително всички разходи по доставката им 



франко обекта на  възложителя :ТП ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, 

обл.Добрич, ул.”Трети март” №42 

            Доставките по видове артикули  и необходимите количества ще се изпълняват 

по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до размера 

на прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. 

            Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 

ценовото предложение на участника  , като същите са фиксирани и не подлежат на 

завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от 

възложителя финансов ресурс. 

Възложителят  си запазва правото , в случай, че след провеждане на процедурата 

възникне необходимост от доставка на гуми извън примерно посочените в 

техническата спецификация  и  в рамките на предвидения прогнозен ресурс  да възложи 

доставката  им , като плащането  се извършва по действащи към датата на доставка 

цени , намалени с предложения процент отстъпка от Изпълнителя в ценовото му 

предложение . 

 

Задължителни изисквания към доставките: 

1.Гумите да са нови и произведени през 2015г, за което участникът представя 

съответните доказателства /декларация, сертификат от производител или 

др.документи, от които е видно соченото обстоятелство/ 

      2.Гаранционен срок на гумите: /не по малко от 12 месеца, считано от подписване на 

приемо- предавателен протокол за извършена доставка/. 

     3.Гумите да са налични в Р. България при подписване на договора. Предлаганите 

гуми за леките автомобили следва да дават възможност за безкамерен монтаж върху 

джантата на съответния автомобил.  

    4.Срок за доставка- съгласно предложения в техническото предложение на 

участника, но не по- дълъг от три календарни  дни. 

 5. Рекламации по отношение на количеството и качеството на доставките  се 

правят в 14-дневен срок от момента на получаването им, за което се съставя 

констативен протокол.При установяване на влошени качества и негодност на стоката 

доставена от Изпълнителя, Възложителят си запазва правото да изисква подмяна на 

същата, в съответствие  с условията и изискванията в документацията, подписания 

договор и техническата спецификация. Изпълнителят е длъжен да подмени за своя 

сметка стоката, която трябва да е със същите или с по-високи  параметри, качество и 

да е в срока на годност, при условията и сроковете на договора. 

 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. Прогнозната стойност на поръчката е 3000 (три хиляди) лева без ДДС. 

2. Начин на плащане: 

          Заплащането ще се извършва по банков път , по банкова сметка на Изпълнителя 

въз основа на приемо-предавателен протокол за извършената доставка, изготвен от 

Изпълнителя и оригинална фактура.   



            Плащанията по договора ще се извършва по банков път, в срок до 10 календарни 

дни след представяне на документите по т. 2 и оригинал на фактура.  

За извършените доставки, изпълнителят издава фактура, в която се вписват 

номер на договор, вид , количество и стойност  на извършените доставки на гуми по 

единични продажни цени, съгласно ценовото предложение  , а за гуми,  които не са 

включени в него- от единичната продажна цена в търговския обект на Изпълнителя, 

намалена с предложен процент търговска  отстъпка.  

 

Всяко едно от плащанията се извършва след надлежното му приемане по реда на 

проекто-договора към настоящата документация. 

Начинът на плащане е подробно разписан в приложения към настоящата документация 

проект на договор. 

 

    

Изготвил:........п........... 

               /Тодор Борисов- горски стражар  при  ТП ДГС Генерал Тошево/ 

               Дата на предаване на Възложителя:15.05.2015г 

 

 

 


