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Възложител- ТП ДГС Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен 

Наименование на поръчката - ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ДЪЛГОТРАЕН СПРЕЙ ЗА МАРКИРАНЕ 

Обект на поръчката - ДОСТАВКА (покупка)  Предмет на поръчката - ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ДЪЛГОТРАЕН СПРЕЙ ЗА 
МАРКИРАНЕ  

Прогнозна стойност на поръчката - 2500 лв. без ДДС Срок за изпълнение - доставка на адреса на възложителя до три дни от 
подаване на заявката  Срок на договора-  до 31.12.2017г., с опция за удължаване на срока, при същите условия, до изчерпване на 
одобрения финансов ресурс през 2018г. или сключване на нов договор за същата поръчка през 2018г. 
Начин на възлагане - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ( Глава XXVI от ЗОП) 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

Съгласно Общия терминологичен речник CPV на обществените поръчки, настоящата 

поръчка има за предмет извършване на ДОСТАВКА (покупка) на ДОСТАВКА НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАН ДЪЛГОТРАЕН СПРЕЙ ЗА МАРКИРАНЕ, с код по CPV 

44810000 
 

Техническите изисквания, на които трябва да отговаря „специализирания 

горски спрей за маркиране” са: 

- специализиран горски спрей за маркиране на стояща дървесина в гората; 

- безвреден при изпълнение без предпазни средства; 

- възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност, без 

предварително почистване; 

- бързосъхнещ 

- работен диапазон минимум от минус 10 градуса по целзий до минимум 

+45 градуса по целзий; 

- опаковка- флакон от 500ml; 

- сигнални  неонови цветове които ярко контастират и се забелязва лесно; 

- материалите трябва да осигуряват трайно покритие след маркиране на 

дървесината от минимум 2 /две/ години. 

- Да не съдържат толуал, кадмий, олово и други тежки метали 

- продуктите следва да са сертифицирани от KWF („Съвет за горски 

дейности и горска техника“) – доказва се с документи за преминат тест 

или еквивалентен сертификат; 

 

Прогнозно количество - общо прогнозно количество 350 бр. от които 333 бр. 

оранжев цвят, 15 бр. червен цвят, 2 бр. жълт цвят. 

 

Максимална прогнозна стойност (финансов ресурс)-2500,00 лева без ДДС 

 

ІІ. Изисквания към изпълнението и качеството на стоките: 

 

1. При констатиране на видими фабрични дефекти на стоките в момента на 

доставката, следва да бъде извършена замяна; При поява на скрит фабричен дефект в 

тридневен срок от приемане на стоката, следва да се установи рекламацията и да се 

извърши замяна на дефектиралата стока; 

 

2. 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. 



3.Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на 

интелектуални продукти. 

Към стоките предмет на поръчката не следва да има съпътстващи стоки, предмет на 

интелектуални права. Ако има такива то са за сметка на изпълнителя и не следва да 

цената им да бъде включвана в ценовото предложение. 

4. Изисквания за обучение на персонала на възложителя за експлоатация: 

НЯМА 

5. Подпомагащи дейности и условия от възложителя. 

Доставените стоки се предават на възложителя в състояние на готовност за 

работа/употреба. 

6. Други: 
6.1. График за изпълнение на поръчката в рамките на срока на договра. 

- Доставка на стоките: доставка на адреса на възложителя до три дни от 

подаване на заявката. Документиране- Протокол/стокова разписка за приемане и 

предаване. 

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

протокол/стокова разписка за извършената доставка. Документиране- Фактура издадена 

от изпълнителя, Платежно нареждане  

 

6.2. Изисквания към мястото на доставка  

Стоките предмет на поръчката следва да бъдат доставени на административния адрес 

на възложителя за сметка на изпълнителя. 
 

Забележка: За улеснение на участниците към документацията е приложен образец на 

оферта. 

 

Изготвил:..........П............(подписано и заличено, съгл.чл.2 от ЗЗЛД, вярно с оригинала 

на хартия) 

 / Златан Денчев – ръководител счет.отдел/ 

 

 


