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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

       За изпълнение на  обществена поръчка за услуга, открита чрез публична покана по 

реда на Гл. Осма „а” от ЗОП с предмет:  „Доставка чрез покупка на прогнозни 

видове  боя, разредител и други материали необходими за маркиране на 

дървесина от Държавна горска територия ,  във връзка с осъществяване 

стопанската дейност на ТП „ ДГС Генерал Тошево", открита във връзка със Заповед 

№288/02.12.2014г. на директора на СИДП ДП Шумен. 

 

       ВЪЗЛОЖИТЕЛ- ДЪРЖАВНО ГОРСКО  СТОПАНСТВО - ГЕНЕРАЛ 

ТОШЕВО ТП НА СИДП ДП ШУМЕН 

 

         Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител на поръчка с предмет:            

„Доставка чрез покупка на прогнозни видове  боя, разредител и други материали 

необходими за маркиране на дървесина от Държавна горска територия ,  във 

връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ ДГС Генерал Тошево", 

открита във връзка със Заповед №288/02.12.2014г. на директора на СИДП ДП Шумен. 
 

            1.ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ  

        Прогнозна стойност за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер 

на 2000 лв. (две хиляди лева) без вкл. ДДС и не може да бъде надвишавана. За 

посочената сума се сключва договор, но Възложителят не се ангажира с усвояване в пълен 

обем. 

         Всички допълнителни разходи по извършване на доставките са за сметка и се 

извършват от участника -определен за изпълнител. 

   Начин на плащане: Стойността на  доставките се заплаща в левове по банков път с 

платежно нареждане, в 10(десет) дневен срок след получаване на данъчна фактура. 

Данъчна фактура се издава ., като към нея се прилага двустранно подписан приемо-

предавателен протокол за извършените доставки . 
 

2. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

 

     2.1. Прогнозните  видове ,   без   възложителят   да   се   ангажира   с   тяхното 

усвояване,  са следните: 



              1)Алкидна боя за маркиране на дървесина за лесфонд 2016 година, цвят  бял , в 

разфасовка от 2.5 л. 

             2)Разредител за боя, в разфасофка от 0.900 л 

             3)Четки за маркиране на дървесина - плоска четка с с естествен косъм и дължина- 

4 см 

           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 

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

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

ценовото предложение,  като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през 

периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов 

ресурс.                

Посочените от участника ед.цени за съответните артикули, следва да  включват 

всички разходи по изпълнението на поръчката франко посочения адрес за доставка . 

  

2.2.Срок на договора-до 31.12.2015 год. 

2.3.Срок на доставка-  до три календарни дни след заявка от Възложителя 

2.4..Място на изпълнение на доставката:  Административната сграда на ТП «ДГС 

Генерал Тошево» , гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул.»Трети март» №42 
2.5. Удостоверяването на качеството и количеството на извършената доставка ще се 
осъществи с двустранен приемо-предавателен протокол.. 
2.5.Рекламации по отношение на количеството и качеството на доставените стоки, 

предмет на поръчката се правят в срокове и при условията на проекто- договора. 

  

Изготвил:...п................ 

              /инж.Димитър Иванов- лесничей   при  ТП ДГС Генерал Тошево/ 

               Дата на предаване на Възложителя:22.04.2015г 

 

 

 


