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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО
РЕДА НА ЗОП

А. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:
„Периодична доставка , осъществена чрез покупка по заявка на фабрично нови
резервни части за МПС, мотоциклети , селскостопанска техника и прикачен
инвентар, собственост на ТП Държавно горско топанство «Генерал Тошево» за
2015 година»
Б. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 31.12.2015г
СРОК НА ДОСТАВКА: съгласно предложения от участника в техническата му оферта,
но не по- дълъг от 7 /седем/ календарни дни, считано от датата на подаване на заявка от
Възложителя
Заявката ще се извършва по факс, емайл или с писмо до адреса на изпълнителя.
Срок на валидност на офертата- 90 /деветдесет/ календарни дни включително,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
В. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: ТП Държавно горско
стопанство Генарал Тошево, гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул.”Трети март” №42
Г.
ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИИ
И
ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО.
I. Изисквания към доставката.
Доставка на фабрично нови резервни части за МПС, мотоциклети , селскостопанска
техника и прикачен инвентар, собственост на ТП Държавно горско стопанство
«Генерал Тошево» се извършва за следните МПС, посочени по марка, модел, вид,
държавен регистрационен номер и година на производство, както следва:
Година на
№ по
вид
ред
Вид превозно средство
Рег.номер
производство
гориво
1
ФОРД ТОРНЕО
ТХ 3952 ХА
2003
дизел

2

ВАЗ 21214

3

ВАЗ 21214

ТХ 1618 МХ
ТХ 1632 ХС

2006

бензин

2009

бензин

ТХ 9994 СХ

2005

бензин

ТХ 8566 ВХ
ТХ 4701 ВХ

2002
1994

бензин
бензин

ТХ 5752 ВХ
ТХ 0280 Х

1994
2007

бензин
бензин

ТХ 3121 ХК
ТХ 05153

1988

дизел
дизел

УАЗ 31514
4
ВАЗ 21213
5
6
7
8
9
10

11

УАЗ 450 А
УАЗ 2206
ИЖ ПЛАНЕТА 5
МЕРЦЕДЕС 809 Д
КОЛЕСЕН ТРАКТОР ТК-80
с прикачен инвентар БРАНА
СУЗУКИ SX 4

1987
ТХ 6327 ХА

2009

бензин

Резервните части, предмет на поръчката трябва да са фабрично нови, неупотребявани,
съответстващи на изискванията на производителя на посочените МПС.
Участникът трябва да поддържа определена наличност от резервни части и
консумативи от първа необходимост за автомобилите.
При необходимост от резервни части, които не са в наличност, участника следва да
организира доставката им в срок до 7 работни дни.
Гаранционният срок на доставяните резервни части и материали не може да бъде
по-кратък от този, посочен от производителите им.
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.
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Прогнозната стойност за доставка е в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева без
ДДС, франко място на доставката, като доставките ще се изпълняват по поръчка на
Възложителя, според нуждите му в момента на заявката.Сключването на договор не
обвързва Възложителя със задължителни поръчки за доставка за прогнозната му
стойност, ако нуждите му не изискват такава.
Договор с участник , определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка
, се сключва за пълната прогнозна стойност на доставката в размер на 10 000 /десет
хиляди/ лева без ДДС, но количествата са прогнозни и сключване на договор не
обвързва Възложителя със задължителни поръчки за доставка за прогнозната му
стойност , ако нуждите му не изискват такава.
2. Начин на плащане:
Възложителят ще заплати цената за изпълнение на поръчката, както следва:
Стойността на доставките се заплаща в лева по банков път, по посочена от
изпълнителя банкова сметка , в 10 /десет/ дневен срок след издаване на данъчна
фактура . Данъчна фактура се издава след съставяне на двустранен приемо-

предавателен протокол (стокова разписка или еквивалентен документ)за извършената
доставка.
Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единичната продажна
цена в търговския обект на Изпълнителя, намалена с предложен процент търговска
отстъпка. В цената трябва да са включени всички разходи за опаковка , такси ,
трандпорт и други съпътстващи доставката разходи, в лева без ДДС, франко обекта на
Възложителя. Стойността на резервните части по отношение на цената им се определя
след предварително съгласуване с Възложителя.
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.
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