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Възложител: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО  ТП НА СИДП ДП 

 

 І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  

 Обществена поръчка възлагана чрез: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (чл.18, ал.1, 

т.12 от ЗОП) 

 Наименование на поръчката: Доставка на един брой навесна Х-образна 

дискова брана с регулируем ъгъл на атаката, и два броя резервни батареи за 

нея 

 Обект на поръчката: ДОСТАВКА (покупка) 

 Предмет на поръчката: Машини, използвани в селското и горското стопанство 

за подготовка или култивиране на земи 

 Код по CVP: 16100000 

 СРОК НА ДОГОВОРА: 31.12.2020г. 

 МЯСТО НА ДОСТАВКА - гр.Генерал Тошево ул.“Трети март“ № 42 

 КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ - Доставка на един брой навесна Х-образна дискова брана 

с регулируем ъгъл на атаката, и два броя резервни батареи за нея 

 СРОК  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ - до 14 дни от заявяване за доставка. 

 Изисквания към документацията, съпровождаща стоките предмет на 

поръчката: Стоките предмет на поръчката се доставят заедно с всички 

документи които ги съпътстват според вида на стоката и относимите към нея 

нормативни разпоредби, като например – указание/упътване за употреба, 

технически паспорт/описание, гаранционна карта, декларация за съответствие, 

сертификат за качество, протокол за изпитване и т.н. 

 Доставените стоки се монтират/инсталират/разтоварват от представител/за 

сметка на изпълнителя, и се предават на възложителя в състояние на готовност 

за работа/употреба. 

 График за изпълнение на поръчката в рамките на срока на договора. 

 - Доставка на стоките: до 14 дни от заявяване за доставка, в рамките на 

действие на договора, франко посоченото местоизпълнение - гр.Генерал Тошево. 

 - Документиране- Протокол за приемане и предаване/стокова разписка, и/или 

документ за извършен и приет монтаж/инсталиране/разтоварване. 

 -Инсталиране/монтаж/разтоварване на стоките – не повече от 1 /един/ 

работен ден от доставката, или от подаване заявка за инсталация/монтаж/разтоварване 

(ако инсталацията/монтажа/разтоварването не са изпълнени в дена на доставката). 

Документиране – Протокол за инсталиране/монтаж/разтоварване. 

 -Плащане – В 30 дневен срок от подписване на приемо-предавателния 

протокол за извършената доставка. Документиране- Фактура издадена от 

изпълнителя, Платежно нареждане  
 ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (изисквания към характеристиките на 

стоката предмет на поръчката). 

Характеристика/елементи на браната и 

резервните елемрнти за нея 

Изискване 

Работна широчина регулируема , от 220 до 260 см. 

Работна дълбочина от 10 до 20 см. 

Брой батареи на браната, брой и 

характеристика на дисковете в една 

батарея към браната 

Браната трябва да има 4 бр. батареи с по 6 

броя назъбени дискове във всяка батарея с 

размер на дисковете от 45 до 55 см. в 

диаметър. Двата броя резервни батареи 

трябва да са еднакви с тези монтирани на 

браната. 

Тегло на браната от 320 до 380 кг. 

Агрегатиране към трактор Чрез 3-точкова навесна система. 
Забележка: За улеснение на участниците към документацията е приложен 

образец на оферта. 
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