
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:

№ по 
ред Вид превозно средство Рег.номер

Година на 
производство

вид
гориво

1 ФОРД ТОРНЕО ТХ 3952 ХА 2003 дизел
2 ВАЗ 21214 ТХ 1618 MX 2006 бензин

3 ВАЗ 21214
ТХ 1632 ХС

2009 бензин

4
УАЗ 31514

ТХ 9994 СХ 2005 бензин

5
ВАЗ 21213

ТХ 8566 ВХ 2002 бензин
6 УАЗ 450 А ТХ 4701 ВХ 1994 бензин

7
УАЗ 2206

ТХ 5752 ВХ 1994 бензин
8 ИЖ ПЛАНЕТА 5 ТХ 0280 X 2007 бензин

9
МЕРЦЕДЕС 809 Д

ТХ 3121 ХК 1988 дизел
10 КОЛЕСЕН ТРАКТОР ТК-80 

с прикачен инвентар БРАНА
ТХ 05153

1987
дизел

11 СУЗУКИ SX 4 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.



ДО
ТП ДГС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРИ 
СИДП ДП ШУМЕН 
Гр. Генерал Тошево, п.к.9500 
ул. „Трети март” №42

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Образец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„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 стопанство «Генерал Тошево» за 2015 
година»

От ЕЛИТ КАР ДОБРИЧ ООД, с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната 
държава 124624169, регистрирано в ДОС, пререгистрирано е Агенция по вписванията, с 
данни по регистрацията: 124624169, регистрация по ДДС: BG124624169. със седалище гр. 
Добрич и адрес на управление бул. Русия № 13, адрес за кореспонденция: гр. Добрич, бул. 
Русия № 13, телефон за контакт 0897804343, факс няма, електронна поща
office.dohrich'ivelitcar. bg. банкова сметка: BG18STSA93000021988696. представлявано от 
Атанас Георгиев Новачев в качеството на УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, вкл. всички образци и 
условията на договора, предлагаме нашето предложение за изпълнение на поръчката, както 
следва:

1. „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 стопанство «Генерал Тошево» за 2015 година» за 
следните МПС, посочени по марка, модел, вид, държавен регистрационен номер и година 
на производство, както следва:

№ по Видпревозносредство Per. номер Г одина на Вид
ред производство гориво

1 ФОРД ТОРНЕО ТХ 3952 ХА 2003 дизел
2 ВАЗ 21214 ТХ 1618 MX 2006 бензин
3 ВАЗ 21214 ТХ 1632 ХС 2009 бензин

4 УАЗ 31514 ТХ 9994 СХ 2005 бензин

5 ВАЗ 21213 ТХ 8566 ВХ 2002 бензин

6 УАЗ 450 А ТХ 4701 ВХ 1994 бензин
7 УАЗ 2206 ТХ 5752 ВХ 1994 бензин

8 ИЖ ПЛАНЕТА 5 ТХ 0280 X 2007 бензин



9 МЕРЦЕДЕС 809 Д ТХ 3121 ХК 1988 дизел

10 КОЛЕСЕН ТРАКТОР ТК- 
80 с прикачснинвентар 

БРАНА

ТХ 05153 1987 дизел

11 СУЗУКИ SX 4 ТХ 6327 ХА 2009 бензин

2. Приемаме, че доставките ще се изпълняват по поръчка от Възложителя, според 
нуждите му в момента на заявката.

3. Приемаме, че сключването на договор не обвързва Възложителя със задължителни 
поръчки за доставка за прогнозната му стойност, ако нуждите му не изискват такива.

4. Декларираме, че предложените от нас резервни части са фабрично нови, 
неупотребявани и съответстват на изискванията на производителя на посочените МПС, 
мотоциклети и селскостопанска техника с прикачен инвентар.

5. По отношение предлаганите от нас фабрично нови резервни части:
5.1. Предлагаме търговска гаранция (в месеци) за предлаганите от нас резервни

части:
- за руски автомобили -  6 (шест) месеца, считано от датата на доставката;
- за западни автомобили -  12 (дванадесет) месеца, считано от датата на доставката.
6. Рекламации по отношение на количествата и видими дефекти на доставените 

стоки се правят в 14 (четиринадесет) дневен срок от момента на подписване на двустранен 
приемо-предавателен протокол (стокова разписка или еквивалентен документ), 
удостоверяващ дата на доставка.

7. При недостатъци или несъответствие на стоките, предмет на доставката, за които 
Възложителят не е знаел и не е могъл да узнае при приемането им ще заменим доставената 
част с друга.

8. Срок за изпълнение на поръчката:
8.1. Срок за доставка - 1 (един) календарни дни считано от датата на подаване на 

заявка от Възложителя ( не по- дълъг от 7 /седем/ календарнидни)
8.2. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 31.12.2015г
9. Място на доставка - ТП ДГС Генерел Тошево, гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, 

ул. „Трети март” № 42. Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка 
звършва по вид и количество с приемо-предавателен протокол (стокова разписка или 
еквивалентен документ) подписан от двете страни в два екземпляра. За дата на доставката 
се счита датата на съставяне на приемо-предавателен протокол.

10. Срок на валидност на предложението -  90 календарни дни включително, 
считано от крайния срок за получаване на офертите.

12.03.2015 г. ПОДПИС

ПЕЧАТ
щ  Ц  07

Атанас Новачев

управител



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Образец

ДО
ТП ДГС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРИ 
СИДП ДП ШУМЕН 
Гр.Генерал Тошево, п.к.9500 
ул. „Трети март” № 42

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„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 стопанство «Генерал Тошево» за 2015 година»
От ЕЛИТ КАР ДОБРИЧ ООД, с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната 
държава 124624169, регистрирано в ДОС, пререгистрирано в Агенция по вписванията, с 
данни по регистрацията: 124624169, регистрация по ДДС: BG124624169, със седалище гр. 
Добрич и адрес на управление буя. Русия № 13, адрес за кореспонденция: гр. Добрич, бул. 
Русия № 13, телефон за контакт 0897804343, факс няма, електронна поща
office.dobrich(a),elitcar.beбанкова сметка: BG18STSA93000021988696, представлявано от 
Атанас Георгиев Новачев в качеството на УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „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 стопанство 
«Генерал Тошево» за 2015 година»
сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от 
Вас процедура за възлагане на обществена поръчка, както следва:

I. Предлагаме отстъпка от единичната цена за всяка фабрично нова резервна част в 
размер на 12 % (дванадесет процента), фиксиран за целия период на изпълнение на 
договора.

Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единичната продажна цена в 
търговския ни обект, намалена с предложен процент търговска отстъпка. В цената 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 ще се определя след предварително съгласуване с Възложителя.

Предлаганите цени са формирани до краен получател и включват всички разходи за 
изпълнение на поръчката.

Предложените цени в настоящото ценово предложение са обвързващи за целия срок 
на изпълнение на поръчката.

Приемаме стойността на доставките да 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-прелаватеден протокол 
(стокова разписка или еквивалентен документ) за извършената доставж.
12.03.2015 г. ПОДПИС

ПЕЧАТ

Атанас Георгиев повачев - Управител


